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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.: 209232 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 19971894 (220) Inn dato: 1997.03.06

(540)

(730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Giovanni
Agnelli 200, I-10135 Torino, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Landkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209233 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199806865 (220) Inn dato: 1998.07.30

(540)

PRIMUS
(730) Innehaver: Primus Telecommunications Inc,
Maclean, VA, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209234 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199808849 (220) Inn dato: 1998.10.02

(540)

AZURIX
(730) Innehaver: Azurix Corp, Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker,
innsamlingsbyråvirksomhet (handelsopplysninger), samt
rådgivningsvirksomhet om organisasjons- og
forretningsledelse, alle i tilknytning til lagring, transport,
distribusjon og forsyning av varer, til frembringelse av
tilgjengelighet for anskaffelse av vann til og fra andre, til
nyttevirksomhet i form av forsyning av vann til kunder,
til innkjøp av vann til andre, til fremskaffelse og
tilrettelegging av vannforsyningskontrakter samt til
vannbehandling og -rensing.
KL. 39: Lagring, transport, distribusjon og forsyning av
vann; frembringe tilgjengelighet for anskaffelse av vann
til og fra andre; nyttevirksomhet nemlig forsyning av
vann til kunder; innkjøp av vann til og fra andre samt
fremskaffelse og tilrettelegging av
vannforsyningskontrakter.
KL. 40: Vannbehandling og -rensning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209235 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199902655 (220) Inn dato: 1999.03.12

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til TELE BINGO

(730) Innehaver: Sächsische Lotto-GmbH, Leipzig, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Overføringsutstyr for transaksjoner; magnetkort.
KL. 16: Trykksaker, spillkort, aviser, tippekuponger/
veddemålsbilletter; magasiner (tidsskrifter), postere/
plakater, fotografier.
KL. 28: Lotterispill, lotteriutstyr for lotterisystemer,
lykkehjul, elektriske og elektroniske spill.
KL. 35: Annonsering på radio og TV.
KL. 41: Organisering av kulturelle og sportslige
arrangementer på radio og TV.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209236 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199904146 (220) Inn dato: 1999.04.22

(540)

ZAG
(730) Innehaver: The Stanley Works, 1000 Stanley
Drive, New Britain, CT 06050, 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. Registreringen omfatter
ikke metallrør og metallkoplinger for rørinstallasjoner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
KL. 16: Esker for ulike formål laget av papir og papp;
malerkoster, malerpensler, malerruller og tilbehør for
maling.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall). Registreringen omfatter
ikke porselensfliser for bygningsformål.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast. Registreringen omfatter ikke
skap for vaskeservanter.
KL. 21: Beholdere og kurver for husholdningsbruk
(unntatt holdere for tannbørster); søppelbøtter og spann;
beholdere for husholdnings- eller kjøkkenbruk (unntatt
holdere for tannbørster); søppelkasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209237 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199904147 (220) Inn dato: 1999.04.22

(540)

(730) Innehaver: The Stanley Works, 1000 Stanley
Drive, New Britain, CT 06050, 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. Registreringen omfatter
ikke metallrør og metallkoplinger for rørinstallasjoner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner.
KL. 16: Esker for ulike formål laget av papir og papp;
malerkoster, malerpensler, malerruller og tilbehør for
maling.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall). Registreringen omfatter
ikke porselensfliser for bygningsformål.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast. Registreringen omfatter ikke
skap for vaskeservanter.
KL. 21: Beholdere og kurver for husholdningsbruk
(unntatt holdere for tannbørster); søppelbøtter og spann;
beholdere for husholdnings- eller kjøkkenbruk (unntatt
holdere for tannbørster); søppelkasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209238 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199905422 (220) Inn dato: 1999.06.04

(540)

CODEX
(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091
Sluppen, 7434 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet vedrørende juridiske tjenester og
kontortjenester.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209239 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 199910973 (220) Inn dato: 1999.10.26

(540)

SOLOTORGET
(730) Innehaver: Merita Bank plc, Aleksanterinkatu 36,
SF-00020 Merita, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bankautomater, seddelautomater, bankkort
inneholdende databærere, kodede og magnetiske
bankkort, maskinlesbare bankkort, kortlesere for
kreditkort, dataterminaler for bruk med kreditkort og
bankkort, kodede og magnetiske kreditkort, kodede og
magnetiske kreditkort for bruk i forbindelse med
finansielle transaksjoner, apparater for betaling med
magnetminnekort, apparater for mottagelse av kontante
betalinger, maskiner for automatisk betaling, elektroniske
ID-kort for bruk ved betaling av tjenester, maskinlesbare
anordninger for kontantløse betalingssystemer,
magnetiske og kodede betalingskort, betalingskort
inneholdende databærere.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
finansieringsvirksomhet; monetær virksomhet;
forretninger med fast eiendom.

(300) Prioritet:
FI, 1999.10.06, T199903159

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209240 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200002885 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

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

(730) Innehaver: Bama Salater AS, Lierstranda
Industriterminal, 3400 Lier, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Friske grønnsaker, nemlig poteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209241 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200003744 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

BAKODA
(730) Innehaver: Northwave North America Inc, 5000
First Avenue South, Seattle, WA 98134, US

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Kabler for sikring av snøbrett, sikkerhetsutstyr for
snøbrett, låser for sikring av snøbrett,
opphengsinnretninger for snøbrett.
KL. 8: Håndverktøy og manuelt drevne redskaper,
skrutrekkere, skiftenøkler, skrapere, jern for å smelte
voks, kantslipeverktøy for snøbrett, tenger for service av
snøbrett og snøbrettutstyr, verktøy for snøbrettbindinger,
lomme-skruverktøy, skruverktøy for snøbrettbindinger,
skralle, bits for skruverktøy, skruverktøy for
snøbrettbindinger.
KL. 18: Vesker og tasker som kan festes til baksiden av
snøbrett-bindinger, ryggsekker, dagstursekker,
rumpevesker, andre typer sportsbager og sekker.
KL. 28: Sportsutstyr som snøbrettremmer, grep og
festeelementer for snøbrett, snøbrettvoks,
snøbrettskrapere, snøbrettslipere, snøbrett-verktøysett
som består av snøbrett-voksjern, skrape, slipere for
snøbrett-bindinger, solgt som en enhet, tilleggsutstyr og
tilbehør for snøbrett.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.29, 75/859,302
US, 1999.11.29, 75/859,303
US, 1999.11.29, 75/859,304

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209242 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200004558 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

MYOCET
(730) Innehaver: The Liposome Company Inc, One
Research Way, Princeton Forrestal Center, Princeton, NJ
08540-6619, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater for behandling av kreft; farmasøytiske
preparater i form av liposomer for innkapsling av
antineoplastiske legemidler; farmasøytiske preparater i
form av liposominnkapslede doxorubicin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209243 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200004877 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

BOOST
(730) Innehaver: Ewos Ltd, Forum House, 41/51
Brighton Road, Redhill, Surrey RH1 6ZS, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Mat for dyr, fiskefôr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209244 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200007035 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

DYNOTEX
(730) Innehaver: Dyno Nobel ASA, Drammensveien
147 A, 0106 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff;
patronert sprengstoff.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209245 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200007036 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

DYNOMIT
(730) Innehaver: Dyno Nobel ASA, Drammensveien
147 A, 0106 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff;
patronert sprengstoff.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209246 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200007372 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

VITAL
GARANTIINVEST

(730) Innehaver: Vital Forsikring ASA, Postboks 7500,
5020 Bergen, NO

(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: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209247 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200008182 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

ALTAVISTA
SHOPPING.COM
EVERYWHERE

(730) Innehaver: AltaVista Co, 1070 Arastradero Road,
Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Databaserte tjenester i form av online
bestillingstjenester for et bredt utvalg av forbrukervarer,
samt online søketjenester for fremskaffing av
produktinformasjon og gjennomføring av online handel.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.14, 75/896,831

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209248 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200008948 (220) Inn dato: 2000.08.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bibliotekstjänst AB, S-221 82 Lund,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til landmåling,
besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll,
overvåking, livredning og undervisning; apparater for
innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater,
kassettbånd, CD-plater, videobånd; kassetter, bånd, plater
eller andre datamedier med språkkurs eller innleste bøker;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
distribusjonsautomater, deri innbefattet automater for
utlåning og tilbakelevering av bøker; anordninger for
tyveribeskyttelsesmerking, deri innbefattet slike
anordninger for bøker; kassaapparater, regnemaskiner;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr og
tilleggsutstyr for datamaskiner, registrerte
dataprogrammer, deri innbefattet slike beregnet for
biblioteksadministrasjon; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp, kartong; samt varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker;
noter; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker
og papirvarer; klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, inntatt i
denne klassen; malerpensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); manualer
(håndbøker); plastmateriale for emballering (ikke opptatt
i andre klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 20: Møbler, herunder hyller, bordplater, datamaskin-
og kontormøbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt

i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast; spesialtilpassede møbler.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
abonnementsregistrering av tidsskrifter; ledelse av
bedrifter; administrasjon av bedrifter, innbefattet bistand
ved administrasjon av biblioteksvirksomhet;
kontortjenester; sammenstilling, systematisering og
innmating av informasjon i databaser, databasert
registerhåndtering; informasjon om samtlige nevnte
tjenester.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
datamaskinvare, kontormaskiner og -utrustning;
informasjon om samtlige nevnte tjenester.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjon, herunder
overføring av biblioteksinformasjon via et globalt
datanettverk; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet, herunder spedisjon og
distribusjon; innpakning og lagring av varer; organisering
av reiser; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 40: Bokbinderi; informasjon om denne tjenesten.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet;
organisering av veiledning og instruksjon;
underholdningsvirksomhet; sport- og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet inngående i denne klasse; lånebibliotek,
herunder mobile lånebibliotekstjenester; anmeldelse og
kritikk av bøker; utgivelse av trykksaker og CD-
produkter; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; grafisk og industriell formgivning; design,
formgivning og planlegging av interiør og innredninger;
fotografering; trykking; konsultasjoner innenfor området
datamaskinvare, utleie av datamaskiner,
dataprogrammering, leasing av tilgangstid til databaser,
samt leasing av tilgangstid til datamaskiner for å kunne
håndtere data, gjenopprettelse av datainformasjon;
vedlikehold, oppdatering, utforming og utleie av
dataprogramvare; datasystemanalyser;
datakonsultasjonstjenester vedrørende
biblioteksadministrative systemer; informasjon om
samtlige nevnte tjenester.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.07, 1495738

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209249 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200008949 (220) Inn dato: 2000.08.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bibliotekstjänst AB, S-221 82 Lund,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til landmåling,
besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll,
overvåking, livredning og undervisning; apparater for
innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater,
kassettbånd, CD-plater, videobånd; kassetter, bånd, plater
eller andre datamedier med språkkurs eller innleste bøker;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
distribusjonsautomater, deri innbefattet automater for
utlåning og tilbakelevering av bøker; anordninger for
tyveribeskyttelsesmerking, deri innbefattet slike
anordninger for bøker; kassaapparater, regnemaskiner;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr og
tilleggsutstyr for datamaskiner, registrerte
dataprogrammer, deri innbefattet slike beregnet for
biblioteksadministrasjon; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp, kartong; samt varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker;
noter; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker
og papirvarer; klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, inntatt i
denne klassen; malerpensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); manualer
(håndbøker); plastmateriale for emballering (ikke opptatt
i andre klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 20: Møbler, herunder hyller, bordplater, datamaskin-
og kontormøbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,

perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast; spesialtilpassede møbler.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
abonnementsregistrering av tidsskrifter; ledelse av
bedrifter; administrasjon av bedrifter, innbefattet bistand
ved administrasjon av biblioteksvirksomhet;
kontortjenester; sammenstilling, systematisering og
innmating av informasjon i databaser, databasert
registerhåndtering; informasjon om samtlige nevnte
tjenester.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
datamaskinvare, kontormaskiner og -utrustning;
informasjon om samtlige nevnte tjenester.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjon, herunder
overføring av biblioteksinformasjon via et globalt
datanettverk; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 39: Transportvirksomhet, herunder spedisjon og
distribusjon; innpakning og lagring av varer; organisering
av reiser; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 40: Bokbinderi; informasjon om denne tjenesten.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet;
organisering av veiledning og instruksjon;
underholdningsvirksomhet; sport- og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet inngående i denne klasse; lånebibliotek,
herunder mobile lånebibliotekstjenester; anmeldelse og
kritikk av bøker; utgivelse av trykksaker og CD-
produkter; informasjon om alle forannevnte tjenester.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; grafisk og industriell formgivning; design,
formgivning og planlegging av interiør og innredninger;
fotografering; trykking; konsultasjoner innenfor området
datamaskinvare, utleie av datamaskiner,
dataprogrammering, leasing av tilgangstid til databaser,
samt leasing av tilgangstid til datamaskiner for å kunne
håndtere data, gjenopprettelse av datainformasjon;
vedlikehold, oppdatering, utforming og utleie av
dataprogramvare; datasystemanalyser;
datakonsultasjonstjenester vedrørende
biblioteksadministrative systemer; informasjon om
samtlige nevnte tjenester.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.04, 1493196

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209250 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200009232 (220) Inn dato: 2000.08.10

(540)

TOP OF THE POPS
(730) Innehaver: The British Broadcasting Corp,
Broadcasting House, London W1A 1AA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; innspillinger og
registreringer av lyd, video og data; film og lydfilm
forberedt for utstilling; informasjonsbærere innbefattet
plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og kortlagre for
bruk til lagring av lydopptak, videoopptak, data, bilder,
spill, grafikk, tekst, programmer eller informasjon;
digitale audio- og video-kompresjonsfiler innbefattet filer
av kategori MP3 og MP4, musikk [nedlastbar] på digitalt
format og hentet ut fra globale kommunikasjonsnett
innbefattet globalt nett og fra MP3-nettsteder;
computerprogramvare; elektroniske og on-
linepublikasjoner; computerspill; videospill; elektroniske
spill; lagringsbærere; kompaktplater (CD) for interaktiv
bruk; CD-ROM; elektrisk, magnetisk og optisk opptatte
data for computere; apparater og instrumenter for
instruksjon og læring; apparater for opptak og
reproduksjon av lyd, video og data; spill, apparater for
spill og underholdningsapparater, alt for bruk med eller
omfattende en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt-
eller sjetongbetjente elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak, produksjon, presentasjon, kringkasting,
sending, mottaking, prosessering, reproduksjon, koding
og dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
kringkastingsapparater; deler og tilbehør for alle
ovennevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte publikasjoner;
periodiske publikasjoner; magasiner; brosjyrer; bøker;
hefter; pamfletter; trykte veiledninger og brosjyrer;
kataloger; programmer; bokbindermateriale; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita; adhesiver for
kontorrekvisita eller for hjemmebruk; artist- og
kunstnermateriale; malekoster; skrivemaskiner og
kontormaskiner og -rekvisita (med unntak av møbler);
materiale for instruksjon og læring (med unntak av
apparater); plastmateriale for innpakning (ikke opptatt i
andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer; tegnsett for
skrivere; skriveblokker; postere; kort; postkort;
gratulasjonskort; forretningskort; sertifikater;

invitasjoner; dagbøker; kalendere; fotografialbum; trykk
og innrammede trykk; bæreposer; papirposer;
gavepakker; gaveesker; notatblokker; klebepapir for
kontorformål; skriveinnretninger; penner, blyanter og
fargeblyanter; stifter, klemmer, binders og klebelapper;
dagbøker; sjekker; sjekkbøker; sjekkomslag; seddelklyper
(ikke av edelmetall); ølbrikker av kartong eller papir;
presangmerkelapper og merkelapper av papir og kartong;
ornamenter av papir, kort og papirmasjé; klebelapper;
gummierte etiketter, klistremerker, overføringsbilder;
stempelmerker, frimerker; ringpermer; foldere; personlige
planleggere; omslag for bøker og planleggere; terrarier;
telefonblokker; adressebøker; telefonkataloger;
notatbøker; skrivebordsduker; holdere for blyanter og
penner; esker for blyanter og penner; linjaler; viskelær;
mønstre for broderi, søm, hekling, knytting og strikking.
KL. 20: Fotografirammer.
KL. 35: Innhenting, formidling og visning av
informasjon fra databaser, heriblant samlede
fremstillinger av adressekataloger og filkataloger på
internett; tjenester tilknyttet publisering; salg av
fjernsyns- og radioprogrammer.
KL. 38: Kringkasting; kommunikasjon og
telekommunikasjon; kringkasting og sending av radio- og
fjernsynsprogrammer; datatransmisjon og
datakringkasting; kringkasting og sending av tekst,
meldinger, informasjon, lyd og bilder; sending av radio-
og fjernsynsprogrammer, tekst, meldinger, informasjon,
lyd og bilder via kommunikasjons- og computernett
innbefattet globalt nett; formidling av tilgang til musikk
på digitalt format og nettsteder for MP3 eller MP4 i
globale kommunikasjonsnett innbefattet globalt nettverk,
overføring av musikk på digitalt format via globale
kommunikasjonsnett innbefattet globalt nettverk, audio-
og videolagring; overføring av informasjon, meldinger,
tekst, lyd, bilder og radio- og fjernsynsprogrammer via
computer; kringkasting og sending av informasjon på
digitalt format via kabel- og fiberledninger; mottaking og
utveksling av informasjon, tekst, meldinger, lyd, bilder
og data; elektroniske posttjenester; teleteksttjenester;
interaktiv videoteksttjenester; nyhetsinformasjons- og
nyhetsbyråtjenester; sending av meldinger;
kommunikasjon ved hjelp av og/eller mellom computere
og computerterminaler; kommunikasjon for tilgang til
databaser og computernett; kommunikasjonstjenester for
tilgang til informasjon, tekst, lyd, bilder og data via
kommunikasjons- og computernett; formidlingstjenester
via sentral eller «portal» for tilgang til et
kommunikasjons- eller computernett; elektronisk visning
av informasjon, meldinger, tekst, bilder og data; on-
lineinformasjonstjenester i tilknytning til kringkasting;
informasjons- og rettledningstjenester relatert til en av
tjenestene nevnt ovenfor; distribusjon av fjernsyns- og
radioprogrammer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; undervisning, instruksjon, læring og
rettledning; underholdning; undervisning og instruksjon
ved hjelp av eller relatert til radio og fjernsyn;
produksjon, presentasjon, nettformidling og utleie av
fjernsyns- og radioprogrammer, interaktiv underholdning,
filmer og lyd og videoopptak, interaktive CD- og CD-
ROM; online-informasjonstjenester i tilknytning til
underholdning; fremskaffe oversikter over og utleie av
undervisnings- og instruksjonsmateriale;
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utstillingstjenester; organisering, produksjon og
presentasjon av show, tevlinger, konkurranser, spill,
leker, konserter og fremføringer; språkundervisning;
tilbud av språkskoler og -kurser; utleie av radio- og
fjernsynskringkastingsfasiliteter; fremskaffelse av
underholdning og undervisning for tilgang via
kommunikasjons- og computernett; fremskaffelse av
informasjon som gjelder underholdning og undervisning
for tilgang via kommunikasjons- og computernett
innbefattet globalt nettverk; fremskaffelse av informasjon
for eller relatert til undervisning, underholdning,
kulturelle eller rekreative formål; fremskaffelse av
informasjon som gjelder radio- og fjernsynsprogrammer
for tilgang via kommunikasjons- og computernett;
fremskaffelse av elektroniske publikasjoner (ikke
nedlastbar); fremskaffelse av musikk på digitalt format
fra globale kommunikasjonsnett innbefattet globalt
nettverk og fra nettsteder fra MP3 eller MP4;
fremskaffelse av informasjon som er relatert til en av
tjenestene ovenfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209251 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200009454 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

VROOM
(730) Innehaver: DaimlerChrysler Services (debis) AG,
Eichhorn Strasse 3, D-10875 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av brukte motorkjøretøyer.
KL. 36: Leasing og finansiering av motorkjøretøyer;
motorkjøretøyforsikringer.
KL. 38: Sending og overføring av nyheter og tilbud over
et globalt datanettverk.
KL. 39: Utleie av motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.27, 001629278

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209252 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010116 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og tilbehør,
herunder elektriske kjøkkenmaskiner og tilbehør,
hakkemaskiner, blande- og eltemaskiner, pressemaskiner
[tekstil], saft ekstraktorer, saft sentrifuger, slipemaskiner,
knusemaskiner, oppskjærmaskiner, elektrisk drevet
verktøy, elektriske boksåpnere, knivslipere og maskiner
og apparater til bruk for tilberedning av drikkevarer og/
eller mat; elektriske matavfallsapparater herunder
matavfallskverner og kompressorer; oppvaskmaskiner;
elektriske maskiner og apparater for behandling av
tøyvask og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger,
tøypresser, tøystrykemaskiner; støvsugere; deler til de
ovennevnte varer; herunder slanger, rør, støvfiltre og
støvposer til støvsugere; elektriske renholdsmaskiner,
maskiner til bruk i husholdning herunder
vindusvaskeapparater og skopusseapparater.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, herunder
elektriske strykejern; elektriske apparater til sveising og
forsegling av plastfolie, elektrotermiske krøllspenner;
kjøkkenvektskåler, veiemaskiner; fjernstyringsapparater,
avsenderapparater for signalisering, elektriske
varselanordninger og overvåkingsapparater for
husholdningsapparater; lagrede og ikke-lagrede
maskinlesbare databærere, herunder magnetiske
databærere for husholdningsapparater; elektriske
apparater for påfylling av drikkevarer og mat,
salgsautomater; apparater til databehandling og
dataprogrammer for kontroll og drift av
husholdningsmaskiner; deler til ovennevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon og koking, herunder komfyrer,
kokeapparater, elektriske bakejern, stekeapparater og
stekeovner, grillapparater, brødristere og
tallerkenvarmere, varmeplater, varmeovner og
varmebeholdende-apparater, dyppevarmere, kjeler med
integrert varming, mikrobølgeapparater, apparater til
fremstilling av te- og kaffedrikker, kjølingsapparater
herunder fryseapparater; is og iskrem apparater og
maskiner; tørkeapparater, herunder tørketromler og
tørkeskap, tørkeapparater for hender, hårtørkere;
ventilasjonsinnretninger og apparater, herunder
fettfilterapparater og ventilatorvifter, hetter til
fettfilterapparater og ventilatorvifter;
luftkondisjoneringsanlegg og maskiner, luftfuktere,
vannrørsinstallasjoner og sanitære installasjoner og
apparater, herunder installasjoner og innretninger for
dampproduksjon, luft- og vannrørutstyr,
varmtvannsinnretninger, varmtvannsbeholdere,
varmtvannsberedere og varmeapparater for kontinuerlig
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vannvarming; kjøkkenservanter; varmepumper,
iskremmaskiner; deler til ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209253 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010117 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og tilbehør,
herunder elektriske kjøkkenmaskiner og tilbehør,
hakkemaskiner, blande- og eltemaskiner, pressemaskiner
[tekstil], saft ekstraktorer, saft sentrifuger, slipemaskiner,
knusemaskiner, oppskjærmaskiner, elektrisk drevet
verktøy, elektriske boksåpnere, knivslipere og maskiner
og apparater til bruk for tilberedning av drikkevarer og/
eller mat; elektriske matavfallsapparater herunder
matavfallskverner og kompressorer; oppvaskmaskiner;
elektriske maskiner og apparater for behandling av
tøyvask og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger,
tøypresser, tøystrykemaskiner; støvsugere; deler til de
ovennevnte varer; herunder slanger, rør, støvfiltre og
støvposer til støvsugere; elektriske renholdsmaskiner,
maskiner til bruk i husholdning herunder
vindusvaskeapparater og skopusseapparater.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, herunder
elektriske strykejern; elektriske apparater til sveising og
forsegling av plastfolie, elektrotermiske krøllspenner;
kjøkkenvektskåler, veiemaskiner; fjernstyringsapparater,
avsenderapparater for signalisering, elektriske
varselanordninger og overvåkingsapparater for
husholdningsapparater; lagrede og ikke-lagrede
maskinlesbare databærere, herunder magnetiske
databærere for husholdningsapparater; elektriske
apparater for påfylling av drikkevarer og mat,
salgsautomater; apparater til databehandling og
dataprogrammer for kontroll og drift av
husholdningsmaskiner; deler til ovennevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon og koking, herunder komfyrer,
kokeapparater, elektriske bakejern, stekeapparater og
stekeovner, grillapparater, brødristere og
tallerkenvarmere, varmeplater, varmeovner og
varmebeholdende-apparater, dyppevarmere, kjeler med
integrert varming, mikrobølgeapparater, apparater til
fremstilling av te- og kaffedrikker, kjølingsapparater
herunder fryseapparater; is og iskrem apparater og
maskiner; tørkeapparater, herunder tørketromler og
tørkeskap, tørkeapparater for hender, hårtørkere;
ventilasjonsinnretninger og apparater, herunder
fettfilterapparater og ventilatorvifter, hetter til
fettfilterapparater og ventilatorvifter;

luftkondisjoneringsanlegg og maskiner, luftfuktere,
vannrørsinstallasjoner og sanitære installasjoner og
apparater, herunder installasjoner og innretninger for
dampproduksjon, luft- og vannrørutstyr,
varmtvannsinnretninger, varmtvannsbeholdere,
varmtvannsberedere og varmeapparater for kontinuerlig
vannvarming; kjøkkenservanter; varmepumper,
iskremmaskiner; deler til ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209254 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010142 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

(730) Innehaver: Columbia Sportswear Co, 6600 North
Baltimore, Portland, OR 97203, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, solbriller, brilleetuier og snorer for briller,
beskyttelsesbriller, optiske rammer.
KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter, medaljonger
(smykker), nåler (bijouteri), slipsklemmer.
KL. 18: Paraplyer, parasoller, sports- og fritidsvesker,
reisevesker, ryggsekker, handlevesker, skolesekker,
beltevesker, håndvesker, strandvesker, kofferter,
kosmetikkofferter, kosmetikk- og toalettvesker,
nøkkelpunger (lærvarer), dressposer, lommebøker,
pengepunger, dokumentmapper.
KL. 25: Klær, undertøy, fottøy, hodeplagg, belter,
hansker, skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209255 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010143 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

(730) Innehaver: Columbia Sportswear Co, 6600 North
Baltimore, Portland, OR 97203, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, solbriller, brilleetuier og snorer for briller,
beskyttelsesbriller, optiske rammer.
KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter, medaljonger
(smykker), nåler (bijouteri), slipsklemmer.
KL. 16: Skrivesaker og papirvarer, temablokker,
notatbøker, notispapir, binders, skriveredskaper, inkludert
penner, blyanter, kulepenner, pennaler, filterpenner,
rulletipp penner og markeringspenner; trykklisjéer,
korrekturlakk; gummiviskelær; bokstøtter,
blyantspissere, kalendere, selvklebende notispapir,
postere, kort, overføringsbilder (dekalkomanibilder),
klistremerker som festes ved hjelp av varme, fargebøker
og aktivitetsbøker, trykket undervisningsmateriell,
magasiner, aviser, bøker og tidsskrifter, kataloger,
spillkort; fotografier; fotoalbumer; plakater; skrivesaker
og papirvarer, kontorrekvisita (ikke møbler); frimerker,
stempler (segl); dokumentholdere, papirklemmer,
tegnestifter, blekk, malerskrin, skrivepapir,
kladdeblokker, skriveplate med papirholder,
notisblokkholdere, adressebøker, dekorasjoner for
blyanter, stativer for penner og blyanter, trekkpapir,
gummistempler, linjaler, klebemidler for papirvarer og
klebebåndsfordelere (papirhandelvarer); stiftemaskiner,
stensiler, papirsakser, passholdere.
KL. 18: Paraplyer, parasoller, sports- og fridtidsvesker,
reisevesker, ryggsekker, handlevesker, skolesekker,
beltevesker, håndvesker, strandvesker, kofferter,
kosmetikkofferter, kosmetikk- og toalettvesker,
nøkkelpunger (lærvarer), dressposer, lommebøker,
pengepunger, dokumentmapper.
KL. 25: Klær, undertøy, fottøy, hodeplagg, belter,
hansker, skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209256 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010402 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

SALESMASTER
(730) Innehaver: Euro Business School AS, Ulvenvn.
89B, 0581 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelses-, opplæringsvirksomhet og kurs
innen web-basert opplæring, oppbygging av internettsider
og handleløsninger på internett samt opplæring av
organisasjoner for behandling av kundeforespørsler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209257 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010471 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

(730) Innehaver: Powerzone AS, Postboks 1083, 1705
Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; montering av tilleggsutstyr på
motorkjøretøyer, herunder tuning og styling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209258 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010472 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

POWERZONE
(730) Innehaver: Powerzone AS, Postboks 1083, 1705
Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; montering av tilleggsutstyr på
motorkjøretøyer, herunder tuning og styling

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209259 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200010779 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

PANODIL ZAPP
(730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New
Horizons Court, Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Smertestillende midler og feberstillende midler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209260 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200011002 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

TRE VISE MENN
(730) Innehaver: Per Mygland, Riplegården 35, 5161
Laksevåg, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209261 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200011104 (220) Inn dato: 2000.09.20

(540)

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

(730) Innehaver: Gunnar Gjermundsen, Waldemar
Thranesgt. 17 B, 0171 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plate som opplyser forbruker om egenskapene
og ferdighetene ved den spesifikke bilen de kjører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209262 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200011195 (220) Inn dato: 2000.09.21

(540)

CACHELINK
(730) Innehaver: Mangosoft Inc, 1500 West Park Drive,
Suite 190, Westborough, MA 01581, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer til bruk på datamaskiner i
nettverk for deling av ressurser, datamaskinvare til bruk
på datamaskiner i nettverk fordeling av ressurser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209264 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200011718 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

(730) Innehaver: Sunde Import, Oldevatn, 6788 Olden,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Importagentur.
KL. 37: Entreprenørvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209265 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012181 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer,
bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer,
blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker,
brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort som ikke er elektronisk lesbare, frimerker til
frimerkesamlere, gavepapir, vesker, festdekorasjoner,
brikker, flagg, servietter og bordduker til festbruk,
innrammet og uinnrammet fotografier, fotoalbumer,
litografier, trykte papirskilt, baseballkortholdere og
samleetuier laget av plast, visittkortholdere, oppslagstavle
laget av metall, papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter,
ornamenter og pynt til å feste på blyanter,
markeringspenner, bordstativer og -holdere til penner,

blyanter og blekk, ikke-elektriske viskelær,
blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer og
billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, belter for
bekledning, nemlig pengebelter, votter, hansker,
håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær,
tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til
miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer og sportsfløyter,
håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til
slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og
spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske
spillemaskiner, spillemaskiner, ikke myntopererte,
baseballer og stativer for baseballer, baseballer med
autografer, basketballer, fotballer, lekeballer,
gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til
golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager,
baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers
masker, sportsutstyr, nemlig tape til balltrær for å bedre
håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209266 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012183 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,

kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209267 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012184 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

NEW YORK YANKEES
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209268 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012189 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
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lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209269 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012192 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

OAKLAND ATHLETICS
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209270 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012194 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,

vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209271 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012195 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

CLEVELAND INDIANS
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209272 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012196 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
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kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209273 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012197 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

CHICAGO WHITE SOX
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.30 - nr 31

23

benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209274 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012199 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
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nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209275 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012202 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
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golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209276 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012203 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
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baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209277 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012204 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

CHICAGO CUBS
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.30 - nr 31

27

benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209278 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012206 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
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for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209279 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012208 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

ST. LOUIS CARDINALS
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209280 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012209 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 25:  Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
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lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209281 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012210 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
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badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209282 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012211 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

ATLANTA BRAVES
(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
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benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209283 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012214 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
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gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209284 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012215 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker,
skipssekker, handlevesker, dokumentmapper,
stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker,
seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme
kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier,
kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister,
paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209285 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012216 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

MAJOR LEAGUE
BASEBALL

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede

babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.30 - nr 31

34

(111) Reg.nr.: 209286 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012217 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, bilklistremerker, poengbøker og -kort,
spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball,
skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag,
kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag,
kredittkort, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir,
vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og
bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet
fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt,
baseballkortholdere og samleetuier laget av plast,
visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall,
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner,
bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk,
ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte
linjaler, billettstativer og billettstativsnorer.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,

pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av
tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser,
babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede
babysokker, slips, bukseseler, belter, pengebelter, votter,
hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker,
benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209287 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012218 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til
elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter;
neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser;
kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller;
magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer;
kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer,
datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere,
håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til
datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for data- og
videospill, plater og kassetter til video- og dataspill,
dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra
et globalt datanettverk.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer,
lekefigurer og sportsfløyter, videospillpatroner,
dataspillprogrammer, håndopererte video- og elektroniske
spill, myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer
for baseballer, baseballer med autografer, basketballer,
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer,
golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere,
bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke
(baseball), balltrær, mottagers masker, festetape for
balltrær, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,

baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk
for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet,
nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger,
gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio
og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line
tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en
kommersiell on-linetjeneste.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209288 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012246 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

MOLIS
(730) Innehaver: Sysmex Corp, 1-5-1 Wakinohama-
Kaigandori, Chuo-ku,  Kobe-shi, Hyogo-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram, herunder dataprogram for
innhenting, behandling, lagring og tilgang til data i
området medisinsk, klinisk eller laboratorieanalyse og -
diagnostikk, og administrasjon av slik data; datasystemer,
herunder datasystemer for innhenting, behandling,
lagring og tilgang til data i området medisinsk, klinisk
eller laboratorieanalyse og -diagnostikk, og
administrasjon av slik data; datamaskiner; ytre enheter;
databehandlingsapparater; apparater og instrumenter for
måling; apparater og instrumenter for vitenskapelig
forskning i laboratorier; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av medisinske
apparater og instrumenter; vedlikehold og reparasjon av
datamaskiner; vedlikehold og reparasjon av
databehandlingsapparater.
KL. 42: Design av dataprogrammer; dataprogrammering;
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av
dataprogrammer; innhenting, behandling, lagring og
tilgang til data i området medisinsk, klinisk eller
laboratorieanalyse og -diagnostikk; tilveiebringelse av
medisinske opplysninger; design av
databehandlingssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209289 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012255 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

FORD FINANCIAL
(730) Innehaver: Ford Motor Co, 1 The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
forsikringstjenester og finansielle tjenester, nemlig tilby
finansielle tjenester og leasingtjenester for nye og brukte
motorkjøretøy; tilveiebringe kapital, byggfinansiering,
pantelåntjenester, etasjeplan- og utstyrfinansiering og -
leasing for motorkjøretøyforhandlere; kommersielle
finanstjenester, motorkjøretøy, flåteleasing og
motorkjøretøyleverandørfinansiering; kommersielle
finanstjenester i tilknytning til huspantelån, egenkapital
til huskjøp og personlige lån; finansielle tjenester for
utdanningsøyemed; tilby lån med sikkerhet på lavere
prioritet; kredittkorttjenester; forsikringstjenester for
motorkjøretøy, hjem- og innboforsikringstjenester,
brannforsikringstjenester,
oversvømmelsesforsikringstjenester,
sykeforsikringstjenester, tidsbegrensede
livsforsikringstjenester og andre livsforsikringstjenester,
uføreforsikring, ulykkesforsikring, annuitetsprodukter,
reiseforsikring, kredittforsikring, gjeldsforsikring;
investeringstjenester innenfor låne- og pengemarkedet;
terminsertifikat for deponering, aksjefond, aksjer, 40Ik-
konti, sjekk- og sparekontoer; private finansielle
tjenester; finansiell planlegging, administrering av
aksjebeholdninger, betaling av regninger,
kontantbeholdningsadministrering og trusttjenester
tilbudt via et globalt elektronisk kommunikasjonsnettverk
og skrevet materiale; finansieringssøknadstjenester
tilbudt via et globalt elektronisk kommunikasjonsnettverk
og skrevet materiale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209290 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012256 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

FORD FINANCIAL
(730) Innehaver: Ford Motor Co, 1 The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; automobil- og
lastebilleasingtjenester; automobil- og
lastebilutleietjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209291 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012257 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

(730) Innehaver: Ford Motor Co, 1 The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
forsikringstjenester og finansielle tjenester, nemlig tilby
finansielle tjenester og leasingtjenester for nye og brukte
motorkjøretøy; tilveiebringe kapital, byggfinansiering,
pantelåntjenester, etasjeplan- og utstyrfinansiering og -
leasing for motorkjøretøyforhandlere; kommersielle
finanstjenester, motorkjøretøy, flåteleasing og
motorkjøretøyleverandørfinansiering; kommersielle
finanstjenester i tilknytning til huspantelån, egenkapital
til huskjøp og personlige lån; finansielle tjenester for
utdanningsøyemed; tilby lån med sikkerhet på lavere
prioritet; kredittkorttjenester; forsikringstjenester for
motorkjøretøy, hjem- og innboforsikringstjenester,
brannforsikringstjenester,
oversvømmelsesforsikringstjenester,
sykeforsikringstjenester, tidsbegrensede
livsforsikringstjenester og andre livsforsikringstjenester,
uføreforsikring, ulykkesforsikring, annuitetsprodukter,
reiseforsikring, kredittforsikring, gjeldsforsikring;
investeringstjenester innenfor låne- og pengemarkedet;
terminsertifikat for deponering, aksjefond, aksjer, 40Ik-
konti, sjekk- og sparekontoer; private finansielle
tjenester; finansiell planlegging, administrering av
aksjebeholdninger, betaling av regninger,
kontantbeholdningsadministrering og trusttjenester
tilbudt via et globalt elektronisk kommunikasjonsnettverk
og skrevet materiale; finansieringssøknadstjenester
tilbudt via et globalt elektronisk kommunikasjonsnettverk
og skrevet materiale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209292 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012258 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

(730) Innehaver: Ford Motor Co, 1 The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; automobil- og
lastebilleasingtjenester; automobil- og
lastebilutleietjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209293 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012468 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

FREEHANDER
(730) Innehaver: Friedrich Grohe AG & Co KG,
Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel og
sanitære formål; sanitærarmatur; varmt og
kaldtvannsblandebatteri; dusjinstallasjoner, dusjarmatur,
massasjedusj, dusjinnretninger; sprøytemunnstykker og
dusjhoder; dusjholdere, slange- og slangeforbindelse for
dusj; dusjvegger, dusjstoler, -seter, dusjsøyler;
ovennevnte vanntilførsels- og sanitærarmaturer også som
termostat- og/eller berøringsfritt styrte armaturer; deler og
tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209294 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012472 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

CORAL PRINCESS
(730) Innehaver: Princess Cruise Lines Ltd, 10100 Santa
Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90067-4189, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Cruiseskipstjenester for reiser.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Reisebyråtjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/131323

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209295 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012473 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

SAPPHIRE PRINCESS
(730) Innehaver: Princess Cruise Lines Ltd, 10100 Santa
Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90067-4189, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Cruiseskipstjenester for reiser.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Reisebyråtjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/132048

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209296 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012474 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

DIAMOND PRINCESS
(730) Innehaver: Princess Cruise Lines Ltd, 10100 Santa
Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90067-4189, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Cruiseskipstjenester for reiser.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Reisebyråtjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/131324

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209297 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012476 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, 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: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209298 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012477 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, 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: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209299 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012478 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, 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: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209300 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012479 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209301 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012480 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209302 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012483 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
nevrologiske forstyrrelser, muskeldystoni, forstyrrelser i
glattmuskulatur, autonomiske nerveforstyrrelser,
hodepine, rynker, hyperhydrose, cerebral parese,
spasmer, tremor og smerter.
KL. 16: Trykte instruksjons- og undervisningsmateriell.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209303 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012485 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209304 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012613 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

SENSA
(730) Innehaver: Sensor Highway Ltd, Roman House,
North Way, Walworth Industrial Estate, Andover,
Hampshire SP10 5AT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fiberoptiske kabler, sensorer, overførere og
mottakere; apparater og utstyr for innsamling, opptak,
lagring, overføring og reproduksjon av data for bruk
innenfor olje-, gass- og mineralutvinningsindustrien.
KL. 42: Konsultasjonstjenester innenfor gass-, olje- og
mineralutvinningsindustrier; konsultasjonstjenester
relatert til tilveiebringing av analyser av data relatert til
olje-, gass- og mineralutvinningsindustrier.

(300) Prioritet:
EM, 2000.05.30, 001681741

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209305 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012623 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

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

(730) Innehaver: Willy Engebretsen, Olavsgate 19, 2208
Kongsvinger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209306 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012652 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

GLOBAL ALLIANCE
HOTEL PROGRAMME

(730) Innehaver: CW Travel Holdings, NV, Amsterdam,
NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware for bruk i forbindelse med online
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller og
forpleining samt for tilgang til online databaser for
kataloginformasjon, og for informasjonsmanualer brukt i
denne forbindelse.
KL. 39: Reisebyråtjenester nemlig reservasjon og
booking for transport, arrangering av og gjennomføring
av reiser og feriepakker, arrangering av luft-, land- og
sjøtransport for enkeltpersoner og grupper; koordinering
av reisearrangementer for enkeltpersoner og grupper;
organisering av pakkeferier og -reiser.
KL. 42: Reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og
booking for midlertidig losji.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.19, 76/029,249

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209307 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012655 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Granheim Sag og Høvel Svein
Granheim, 3550 Gol, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), herunder
utvendig kledningsbord av tre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209308 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012976 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

RO-MET
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Løsemiddelbaserte, vannbaserte og
energiherdebelegg, bindemidler og  grunnmaling til bruk
på papir, film, folie og metallunderlag.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209309 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012977 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

MR. MUSCLE SHOWER
SHINE

(730) Innehaver: S.C. Johnson & Son Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt
til sliping; midler for  fjerning av voks; midler for åpning
av avløp; såper; vaske- og rensemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209310 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012979 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

(730) Innehaver: B.M. Corporation A/S, Postboks 505,
DK-9100 Aalborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209311 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012980 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

(730) Innehaver: Viken AS, Hagestad, 1929 Auli, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske kabler og ledninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209312 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012982 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

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

(730) Innehaver: Gunnar Gjermundsen, Waldemar
Thranesgt. 17 B, 0171 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plate inneholdende bilens instruksjonsbok.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209313 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012983 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

(730) Innehaver: Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Postboks 7139 Majorstua, 0307 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papp, papir og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier;
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper;
klisjéer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209314 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012984 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

EMERALD PEARL
(730) Innehaver: Lundhs Labrador AS, Postboks 2051
Stubberød, 3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer, naturlig og kunstig stein;
produkter av naturlig og kunstig stein; syenitt og
produkter av syenitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209315 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200012986 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

(730) Innehaver: CarPoint Inc, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Innsamling og kategorisering av kommersielle
data vedrørende motorkjøretøyer samt tilrettelegging av
tilgjengelighet gjennom elektroniske hjelpemidler;
formidling av salg av motorkjøretøyer samt utstilling av
motorkjøretøyer, alle nevnte tjenester via elektroniske
hjelpemidler; utleie av annonseplass i globale
datanettverk.
KL. 36: Finansielle tjenester og finansiell rådgivning
vedrørende kjøp av motorkjøretøyer.
KL. 41: Audiovisuelle presentasjoner av
motorkjøretøyer, blant annet ved hjelp av simulatorer.
KL. 42: Tilveiebringelse av teknisk informasjon
vedrørende motorkjøretøyer ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209316 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013014 (220) Inn dato: 2000.10.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampoer; hårbalsam; skum, hårspray, hårvann,
håroljer, hårgel, hårfriseringskremer;
hårfargingspreparater; hårserum, kroppspleieprodukter,
eteriske oljer, kosmetikk og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209317 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013063 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

CAREERHARMONY
(730) Innehaver: Careerharmony Inc, P.O. Box 7616,
Petah-Tiqva 49170, IL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for testing, utvelging og evaluering
av enkeltpersoner for å bestemme deres evner og egnethet
for spesielle jobber og yrker; programvare for
psykologisk testing av jobbkandidater; datamaskiner.
KL. 42: Tjenester relatert til testing, utvelging og
evaluering av enkeltpersoner for å bestemme deres evner
og egnethet for spesielle jobber og yrker; psykologisk
testing av jobbkandidater; utvikling av programvare for
testing, utvelging og evaluering av enkeltpersoner for en
spesiell tilkommende arbeidsgiver, en jobb eller et yrke;
alle forannevnte tjenester levert personlig eller gjennom
globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209319 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013136 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

(730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Barbermaskiner og barberblader, instrumenter til
barbering; dispensere, kassetter og hylser inneholdende
blader; deler og tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209320 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013137 (220) Inn dato: 2000.10.27

(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 og
smartkort.
KL. 16: Trykksaker; kredittkort, kredittkort og debetkort;
betalingskort; datalagringskort.
KL. 37: Vedlikehold, installasjon og reparasjon av
telekommunikasjons- og computernettverk, konstruksjon
av overføringslinjer for 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 ved hjelp av
computerterminaler; overføring og mottaking av
datainformasjon; on-line informasjonstjenester relatert til
telekommunikasjon; telekommunikasjonsporttjenester.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; informasjon relatert til
underholdning eller utdannelse, gjort tilgjengelig on-line
fra en computer database eller internett; on-line
opplæring, støtte og back-up tjenester; gjøre tilgjengelig
on-line elektroniske publikasjoner.
KL. 42: Kompilasjon, lagring, analysering, gjenfinning
og tilveiebringelse av informasjon; tilveiebringelse av
tilgang til og leasing tilgangstid til computerdatabaser og
til on-line computertjenester; database-, on-line- og
internettinformasjon, rådgivning og
konsultasjonsvirksomhet, interaktive
databaseinformasjonstjenester og tilveiebringelse av
informasjon relatert til computer software, hardware,
programmering, design og analyser, on-line eller fra en
computer database eller tilveiebragt fra fasiliteter på
internett; elektroniske databasetjenester; skriving,
utvikling, oppdatering og design av computer software;
leie, utleie og leasing av computere og
databehandlingsinstallasjoner og av apparater og
installasjoner for bruk derved; tilveiebringelse av
tjenester relatert til mottagelse, behandling, lagring,
display, opptak, gjenfinning eller overføring av data;
planleggings- og designvirksomhet alt relatert til
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telekommunikasjons- og computernettverk, apparater og
instrumenter; profesjonelle konsultasjonstjenester innen
området for telekommunikasjoner, sending av beskjeder,
mottak av 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: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209321 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013138 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

HEALTH YOU CAN SEE
(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209322 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013151 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdanning innen materialbehandling,
gassdistribusjonsutstyr og regulering- og sikkerhetsutstyr
for gassdistribusjonssystem og annet gassutstyr.
KL. 42: Yrkesmessig rådgivning innen området
metallurgi; forskning og utvikling innen området
metallurgi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209323 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013152 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

TA FLEX
(730) Innehaver: Tour & Andersson Hydronics AB, S-
524 80 Ljung, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Ekspansjonstank for vannvarmesystem, deler og
tilbehør til denne.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209324 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013154 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

ALUBATT
(730) Innehaver: AS Rockwool, Nydalsveien 21, 0483
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Elkem ASA Patentavdelingen v/
Magne Vindenes, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675
Kristiansand S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Termisk og akustisk isolerende materialer.
KL. 19: Bygningsmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209325 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013156 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Supermax International Private Ltd,
Malhotra House, 4th Floor, Opp: G.P.O., Bombay, IN

(740,750) Fullmektig: Thor Henning Pedersen, Postboks
1348 Vika, 0113 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, kosmetikk, hårvann,
tannpussemidler, herunder deodoranter til personlig bruk
og hygieniske preparater for toalettbruk.
KL. 8: Barberkniver, -høvler og -maskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209326 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013160 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

MANRAY
(730) Innehaver: Tradelink AS, c/o Haavind Vislie,
Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209327 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013163 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Consorte Group ASA, Stortorvet 10,
0102 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; innregistrerte
dataprogrammer for datamaskiner,
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
data- og telekommunikasjon, utvikling, etablering og
drift av kundebehandlingsfunksjoner (CRM);
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software, programmering for
datamaskiner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209328 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013249 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester;
markedsstudier og -undersøkelser; spredning av
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og
utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og om organisasjons- og
forretningsledelse og om forretningsprofilering;
formidling av avtaler om anskaffelse og salg av varer
samt sortimentsrådgivning; import- og eksportagenturer;
kundeveiledning ved salg av klær, sko, dagligvarer og
husholdningsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209329 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013251 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

(730) Innehaver: Konami Corp, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fjernsyns- og videoapparater og instrumenter;
elektroniske apparater og videounderholdningsapparater
tilpasset for bruk med fjernsyns- og videoapparater og
instrumenter; elektriske og elektroniske
underholdningsapparater; automatiske og myntopererte
underholdningsmaskiner; trykte, elektroniske kretser for
fjernsynsapparater og videospillmaskiner; datamaskiner;
datamaskinprogrammer; magnetiske eller kodede bånd,
disketter, kort, ledninger og filament for formidling av
innregistrerte data; maskinvare og fastvare minneenheter
omfattende innpluggingskassetter;
programminnekassetter for elektroniske
underholdningsapparater tilpasset for bruk med flytende-
krystallskjermvisning; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bøker;
skrivesaker og papirvarer; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); spillkort, byttekort, plakater.
KL. 28: Elektriske barneleker, leker, spill og leketøy;
håndholdte spill; elektroniske underholdningsapparater
tilpasset for bruk med flytende-krystallskjermvisning;
spill tilpasset for bruk med punktmatrise-
krystallskjermvisning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209330 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013252 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

KRO-X
(730) Innehaver: Kro Produksjon AS, 0468 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209331 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013253 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

ALPHARADIN
(730) Innehaver: Anticancer Therapeutic Inventions AS,
Postboks 96 Blindern, 0314 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 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: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209332 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013254 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

(730) Innehaver: Skattedirektoratet, 0603 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; utarbeidelse av skatteberegning; statistisk
informasjon.
KL. 36: Veiledning og konsulentbistand i
skattespørsmål.
KL. 41: Utdannelse, opplæringsvirksomhet; organisering
og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer;
utgivelse av tekster andre enn reklametekster.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utarbeidelse av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209333 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013257 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

KOSFORM
(730) Innehaver: Manutan International, 32 Boulevard
de Picpus, F-75012 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; bøker, aviser, magasiner,
postordrekataloger; fotografier; skrivesaker og
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell; skrivesaker.
KL. 35: Bistand til bedriftsledelse,
forretningsrådgivnings- og -konsultasjonstjenester;
forretningsinformasjoner; annonse- og
reklamevirksomhet; distribusjon av postordrekataloger;
håndtering av databaser; regnskapsførsel; organisering av
utstillinger for handels- eller reklameformål;
salgsfremmende tjenester for tredjemann; markedsstudier.
KL. 42: Faglige konsultasjoner og prosjektstudier (ikke
om forretning); trykkerivirksomhet; utleie av tilgangstid
ved bruk av databaser; arkitektur og design av
interiørdekor; forskning, skapelse og utvikling av
designprodukter; industriell formgivning; tegnetjenester;
informasjonstjenester på området designprodukter.

(300) Prioritet:
FR, 2000.09.11, 3046588

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209334 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013299 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Emulsjonspolymer til bruk i fremstilling av
dekorative maling og bestrykningsmidler til bygninger og
andre konstruksjoner til bruk av profesjonelle og ikke-
profesjonelle malere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209335 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013300 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Emulsjonspolymer til bruk i fremstilling av
dekorative maling og bestrykningsmidler til bygninger og
andre konstruksjoner til bruk av profesjonelle og ikke-
profesjonelle malere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209336 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013301 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

EINSTEIN CHANNEL
(730) Innehaver: European Science Channel Ltd, Maggs
House, Queen’s Road, Bristol BS8 1QX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsyns- og radiokringkasting; satellitt- og
kabelkringkasting; fjernsyns- og radiokringkasting via
analoge eller digitale nettverk herunder et globalt
datanettverk og interaktive tjenester relatert dertil;
telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk overføring
av data, lyd og bilder; overføring av
fjernsynsprogrammer, videofilmer og forestillinger;
kommunikasjonsvirksomhet; teletekst; informasjons-,
rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til alle
forannevnte tjenester.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; produksjon,
distribusjon og presentasjon av radio- eller
fjernsynsprogrammer; underholdning, instruksjon eller
utdannelse ved eller relatert til fjernsyn og radio;
organisasjon, presentasjon og produksjon av begivenheter
og evenementer for underholdnings-, instruksjons- og
utdanningsformål; utgivelsesvirksomhet; tilveiebringelse
av underholdning eller utdannelse for adkomst via
datamaskiner eller andre kommunikasjonsmedia;
presentasjon, organisasjon, iscenesetting, produksjon og
ledelse av live forestillinger, kunnskapskonkurranser,
friluftsevenementer, teatralske oppsetninger, konserter,
spill, evenementer med publikumsdeltagelse,
sportsbegivenheter, vitenskapsbaserte sammenkomster,
konkurranser; utleie av fjernsyns- eller radioprogrammer;
utleie av filmer eller lyd- eller videoinnspillinger via
elektroniske media; utleie av utdannings- eller
instruksjonsmateriell; produksjon av utdannings- og
instruksjonsmateriell; tilveiebringelse av informasjon
relatert til alle forannevnte tjenester; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209337 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013302 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

EINSTEIN TV
(730) Innehaver: European Science Channel Ltd, Maggs
House, Queen’s Road, Bristol BS8 1QX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsyns- og radiokringkasting; satellitt- og
kabelkringkasting; fjernsyns- og radiokringkasting via
analoge eller digitale nettverk herunder et globalt
datanettverk og interaktive tjenester relatert dertil;
telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk overføring
av data, lyd og bilder; overføring av
fjernsynsprogrammer, videofilmer og forestillinger;
kommunikasjonsvirksomhet; teletekst; informasjons-,
rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til alle
forannevnte tjenester.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; produksjon,
distribusjon og presentasjon av radio- eller
fjernsynsprogrammer; underholdning, instruksjon eller
utdannelse ved eller relatert til fjernsyn og radio;
organisasjon, presentasjon og produksjon av begivenheter
og evenementer for underholdnings-, instruksjons- og
utdanningsformål; utgivelsesvirksomhet; tilveiebringelse
av underholdning eller utdannelse for adkomst via
datamaskiner eller andre kommunikasjonsmedia;
presentasjon, organisasjon, iscenesetting, produksjon og
ledelse av live forestillinger, kunnskapskonkurranser,
friluftsevenementer, teatralske oppsetninger, konserter,
spill, evenementer med publikumsdeltagelse,
sportsbegivenheter, vitenskapsbaserte sammenkomster,
konkurranser; utleie av fjernsyns- eller radioprogrammer;
utleie av filmer eller lyd- eller videoinnspillinger via
elektroniske media; utleie av utdannings- eller
instruksjonsmateriell; produksjon av utdannings- og
instruksjonsmateriell; tilveiebringelse av informasjon
relatert til alle forannevnte tjenester; rådgivnings- og
konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209338 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013664 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater herunder farmasøytiske
preparater for behandling av autoimmune sykdommer
eller betennelsessykdommer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209339 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013665 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater herunder farmasøytiske
preparater for behandling av autoimmune sykdommer
eller betennelsessykdommer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209340 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013666 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1789, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater herunder farmasøytiske
preparater for behandling av autoimmune sykdommer
eller betennelsessykdommer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209341 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013687 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

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

(730) Innehaver: Brannbutikken AS, Postboks 111,
3601 Kongsberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
ildslukningsmidler, herunder skum, Co2, pulver;
branntette masser av silikoner, branntette masser av akryl;
bindemidler til industrielle formål, herunder lim.
KL. 2: Maling og lakker, herunder stålmaling,
treverkmaling og lakk, kabelmaling.
KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; plaster
og forbindingssaker; desinfeksjonsmidler;
førstehjelpsskrin.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse, herunder
skilt av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall, herunder metallstifter; sikkerhetsskap og -skrin;
ståldører; beslag for dører; inspeksjonsluker;
nøkkelbokser; metallrør for trekking; rørmansjetter.
KL. 9: Vitenskapelige apparater; apparater til livredning
og signalering, herunder nødlys og deler til nødlys,
brannalarmer, brannslokningsapparater, deler til
brannslokkingsapparater, brannslokkingsapparater for
sikringsskap, røykleggingsmaskin; redningsstiger;
branntau; redningsleider.
KL. 17: Brannhemmende plater til bekledning av vegger;
brannhemmende nettingmatter; fugemasser; branntette
masser av gips.
KL. 19: Mørtler, branntette mørtler, mørtler av gips;
gips.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209342 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013689 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Fredrikstad Energisalg AS, Postboks
729 Lisleby, 1616 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av energibesparende produkter i form av
termostatstyrte varmeovner, tidsur, costcontroll
(strømmålere) og sparepærer.
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 42: Rådgivning i forbindelse med energibesparende
tiltak.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209343 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013917 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

LASSE LITEN
KJØKKEN & BAR

(730) Innehaver: Lasse Liten AS, Bjørnsonsgt. 6, 2821
Gjøvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restauranter, bartjenester; catering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209344 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013925 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

THE ENETIME,
ENEWHERE,
ENERGISER

(730) Innehaver: Wm. Wrigley jr. Co, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Konfektyrer, tyggegummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209345 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013926 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

BASEMATE
(730) Innehaver: Elfa Sweden AB, S-593 87 Västervik,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Skinner, konsoller, bjelker, skillevegger, hyller,
bakker, korger, kroker, alt av metall som utgjør
komponenter i oppbevaringsutstyr.
KL. 20: Små plastdetaljer for oppbevaringsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209346 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013943 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

VIVAX
(730) Innehaver: Wellman International AS, Postboks
96 Mortensrud, 1215 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Kosttilskudd i tablett-pulver eller kapsel form
basert på pulver fra fertiliserte egg, med innhold av
folinsyre, vitamin B6 og B12, samt aktuelle hjelpestoffer
som cellulose og magnesiumkarbonat.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209347 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013950 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

N3SPORT
(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. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere.
KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg varer slik at
kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe
disse varene; demonstrasjon av varer; tjenester i
forbindelse med formidling av informasjon via
elektroniske medier; systematisering av statistiske data,
resultater, tabeller for fremvisning; oppstilling for andre
av et utvalg av nasjonale og internasjonale sports- og
idrettsresultater slik at kunder på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe denne informasjonen; annonsebyrå,
reklamebyrå, reklamevirksomhet, utstedelse av
reklameannonser, spredning av reklame, oppdatering,
utleie og utsendelse av reklamemateriell, reklameoppslag,
utleie av reklameplass, utarbeidelse og publisering av
reklametekster, fjernsynsreklame, PR-virksomhet,
radioreklame og -annonsering, salgsfremmende tjenester
for tredjemenn, organisering av utstilling for handels- og
reklameformål; innsamling og systematisering av
informasjon til bruk i databaser; auksjonssalg og
fotokopiering; gallupundersøkelse,
markedsundersøkelser, meningsmålinger, markedsstudier.
KL. 38: Overføring av informasjon via globalt nettverk;
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner;
informasjonsbyrå, pressebyrå, dataassistert overføring av
beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, sending
av fjernsynsprogrammer, fjernsynssendinger,
kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved
optisk fibernettverk, meldetjeneste, mobiltelefontjenester,

personsøkertjenester, sendinger av radioprogram,
satellittoverføring, telefakstjenester, telefonisk
kommunikasjon, utleie av telekommunikasjonsutstyr.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse
av praktiske seminarer, instruksjon, praktisk opplæring,
undervisning, korrespondanseundervisning; tjenester
innenfor sportslige og kulturelle aktiviteter; booking av
saler for kulturelle arrangementer, kasinovirksomhet og
spillevirksomhet, pengespillvirksomhet, organisering av
konkurranser, organisering av lotterier, organisering av
kulturelle arrangementer, organisering av
sportskonkurranser, organisering og ledelse av
konferanser, kongresser, seminarer og symposium, drift
av sportsinstallasjoner, tidtakingstjeneste ved
sportsbegivenheter, organisering av utstillinger for
kulturelle- og utdanningsformål.
KL. 42: Edb-programmering; analysering av
datasystemer, utleie av tilgangstid ved bruk av
datamaskiner, programmering for datamaskiner, utleie av
datamaskiner og dataprogrammer, utleie av software,
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering,
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og
software, forskning og utvikling av nye produkter for
tredjemann, lisensiering av immateriell eiendomsrett,
konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner, tjenester
ved utveksling av korrespondanse,
nyhetsreportasjetjenester, redaksjonsbyråer, redigering av
tekster, reportasjetjenester; trykkerivirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209348 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200013981 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

DEKKRINGEN
(730) Innehaver: Blå Ring AS, Postboks 6179 Etterstad,
0602 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Monteringsmaskin for montering av dekk på felg,
balanseringsmaskin for monterte hjul (dekk og felg).
KL. 12: Dekk til bil, motorsykkel; trillebår; truck;
stålfelger; lettmetallfelger; kjetting og hurtigkjetting.
KL. 17: Bilgummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209349 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014009 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

MIQ
(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Postboks 6746 St.
Olavsplass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter; apparater og instrumenter til opptak,
overføring,  bearbeidelse og gjengivelse av tekst, tale,
lyd, bilder og data; databehandlingsutstyr, datamaskiner
og deres periferutstyr; dataprogramvare; databærere,
datanettverk;  telekommunikasjonsutstyr, herunder
telefoner og mobiltelefoner; deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer.
KL. 35: Oppstilling for andre av et utvalg av varer slik at
kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe
disse varer; annonse- og reklamevirksomhet, publisering
av reklame, distribusjon av reklame og vareprøver.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjons- og  dataportaltjenester;
telekommunikasjons- og datanettverksportaltjenester for
globale datanettverk, også mobile; globale
datanettverkstjenester, globale data- og
telekommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk
overføring, mottagelse og gjengivelse av tekst, tale, lyd,
bilder og data, også via internett og/eller satellitter;
datanettbaserte kundeinformasjonstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
tjenester; seminarer.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, teknisk
planlegging, utvikling, design og integrering av
databehandlings- og telekommunikasjonsutstyr,
datamaskiner og -programmer, data- og
telekommunikasjonssystemer samt data- og
telekommunikasjonsnettverk, også for oppkobling mot
internett og andre globale data- og
telekommunikasjonsnettverk; EDB-programmering;
profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og
konsulentvirksomhet vedrørende databehandlings- og
telekommunikasjonsutstyr, datamaskiner og -
programmer, data- og telekommunikasjonssystemer, data-
og telekommunikasjonsnettverk, samt vedrørende
oppkobling mot internett og andre globale data- og
telekommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209350 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014030 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

BELRON
(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: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209351 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014075 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

SYNKRON
(730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20,
1395 Hvalstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209352 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014081 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Select Appointments (Holdings) Ltd,
St. Albans, Herts, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Arbeidsformidlingstjenester;
sysselsettingskonsultasjonstjenester; arbeidsrådgivning;
informasjonstjenester i forbindelse med arbeids- og
karrieremuligheter; stillingsannonsering;
personaladministrasjonstjenester; personalrekruttering;
informasjons- og rådgivningstjenester i relasjon til alt det
forannevnte.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209353 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014082 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

EPIC BY NEXTEC
(730) Innehaver: Nextec Applications, Inc, 2611
Commerce Way, Vista, CA 92083, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Behandlede stoffer, inkludert behandlede stoffer
for bruk i funksjonsytterklær, aktivitetsklær, klær,
soveposer og telt.
KL. 25: Ytterplagg, sportsplagg, drakter og klær,
inkludert jakker, parkaser, frakker, bukser, overaller,
regnfrakker, badedrakter, shortser, skjørt, bluser,
undertøy, uniformer, hansker og sko.
KL. 40: Stoffbehandlingstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209354 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014085 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-
søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209355 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014284 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

SOFTRICITY
(730) Innehaver: Softricity Inc, 332 Congress Street,
Boston, MA 02110, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software som gjør det mulig for
tjenesteytere å tilby sanntidsoverføring av
softwareanvendelser over nettverk, inkludert det globale
datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.11.14, 76/164,813

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209356 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014722 (220) Inn dato: 2000.11.28

(540)

(730) Innehaver: IntraFish Ltd, Postboks 1164, 8001
Bodø, NO og IntraFish Services AS, Postboks 1164,
8001 Bodø, NO og IntraFish Media AS, Postboks 1164,
8001 Bodø, NO og IntraFish AS, Postboks 1164, 8001
Bodø, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet de Besche & Co
v/Birgitte Andersen, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner,
dataprogrammer, nedlastbare publikasjoner tilgjengelig
på internett som inneholder redaksjonelle artikler,
nyhetstjenester og rapporter, herunder industrirapporter,
pris/markedsrapporter og spesialtilpassede
informasjonspakker.
KL. 16: Publikasjoner til fiskeindustri, fiskeoppdrett og
havbruk.
KL. 35: Konsulent og utviklingsbistand, herunder
bistand ved forretningsutvikling, utdannelse og
opplæringsvirksomhet; arbeidsformidling, herunder
tilveiebringelse av stillingsannonser og CV.
KL. 42: Portal og internett virksomhet, herunder
webtjenester, webdesign, webutvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209357 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014737 (220) Inn dato: 2000.11.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske næringsmidler, herunder bonbons,
godter, konfekt- og sjokoladeprodukter; dietetiske,
næringsmidler for spedbarn, barn og invalide;
vitaminpreparater.
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr,
vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler
fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr
eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som
overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende
produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre
og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og
bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt,
fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte
eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller
poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form
av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre
eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller
bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter
eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av
kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av
melk eller meieriprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209358 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014826 (220) Inn dato: 2000.12.01

(540)

THE MOST
(730) Innehaver: Nikolay Zheleznyakow, 143900,
Moscovskaya obl. g. Balashika, pr-t Lenina, d-56, kv. 20,
RU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Destillert sprit, anislikør, aperitiff basert på vin
og aperitiff basert på destillert alkoholholdig likør,
brandy, konjakk, vin, whisky, gin, vodka, mjød,
alkoholholdig bitter, ferdiglagede alkoholholdige
cocktailer, likører, peppermyntelikører, dessertlikører,
cider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209359 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014837 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

PLEDGE
(730) Innehaver: S.C. Johnson & Son Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Engangskluter for rengjøring, ikke impregnert
med kjemikalier eller sammensetninger.
KL. 21: Mopper; engangskluter impregnert med
kjemikalier eller sammensetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209360 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014838 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209361 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014839 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

TORQMATIC
(730) Innehaver: General Motors Corp, West Grand
Boulevard and Cass Avenue, Detroit, MI 48202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Automatiske transmisjoner.
KL. 12: Automatiske transmisjoner for motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209362 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200014844 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

SOFT FLEXI
(730) Innehaver: Direct Club v/Kristian Andreas Holm,
4766 Herefoss, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30
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(111) Reg.nr.: 209363 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200015818 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

(730) Innehaver: Stag’s Leap Wine Cellars, 5766
Silverado Trail, Napa, CA 94558, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209364 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200100599 (220) Inn dato: 2001.01.10

(540)

ROSE’S BLUE
CURACAO

(730) Innehaver: L. Rose & Co, Ltd, London, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker; saftkonsentrat og
styrkedrikker, konsentrater, preparater til fremstilling av
ikke-alkoholholdige drikker; blandede drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209365 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200100907 (220) Inn dato: 2001.01.16

(540)

(730) Innehaver: Foreningen Ungdomsbedrifter,
Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.30 - nr 31

61

(111) Reg.nr.: 209366 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200100920 (220) Inn dato: 2001.01.16

(540)

CORONA
(730) Innehaver: Cerveceria Modelo SA de CV, Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320 Mexico D.F,
MX

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209367 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200100982 (220) Inn dato: 2001.01.18

(540)

GAMEPROWLER
(730) Innehaver: Yahoo! Inc, 3400 Central Expressway,
Suite 201, Santa Clara, CA 95051, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data software; data software for å muliggjøre at
personer kan lokalisere andre spillere og spille spill over
et kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.18, 76/090,673

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30

(111) Reg.nr.: 209368 (151) Reg.dato: 2001.07.05

(210) Søk.nr.: 200101071 (220) Inn dato: 2001.01.19

(540)

(730) Innehaver: Petter Brown, Postboks 1597 Kilen,
3206 Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Høreapparater for tunghørte; tekniske
hjelpemidler for tunghørte; beskyttelsesinnretninger for
hørsel.
KL. 42: Tilpasning, vedlikehold og reparasjon av
høreapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.30



NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker 2001.07.30 - nr 31

62

REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1881 Reg.dato: 2001.07.05
Inngitt: 2001.07.02

Innehaver: Eigil Harang, c/o Norgelius,
Sandakervn. 35, 0407 Oslo

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.30
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GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER
MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.

Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og
Madridprotokollen artikkel 3 (4).

Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år
regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

Ytterligere
utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen.

Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering
må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Internasjonale varemerkeregistreringer

Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter
Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf
varemerkeloven § 51.

(111) Int. reg. nr.: 615850
(151) Int. reg. dato: 1994.02.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.18

(540)

APETITO
(730) Innehaver: Apetito AG, 305, Bonifatiusstrasse, D-
48432 Rheine, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic foodstuffs for children and the sick.
KL. 29:  Frozen or deep-frozen cooked meals for
institutional catering within canteens, hospitals,
kindergarten, boarding schools, youth centres, spa
treatment establishments, retirement homes and within
other collective catering establishments, consisting
mainly of meat and/or sausages and/or fish and/or
vegetables and/or croquettes and/or pommes Dauphine
and/or potatoes and/or mashed potatoes and/or potato
dumplings and/or dried vegetables and/or mushrooms
and/or fruits and/or soups and/or meat jellies, and/or fish
jellies and/or fruit jellies and/or vegetable jellies and/or
eggs and/or milk jellies, with added meat salads, sausage
salads, fish salads, potato salads, prepared fruits, milk,
cheese, soft white cheese.
KL. 30:  Frozen or deep-frozen cooked meals for
institutional catering within canteens, hospitals,

kindergarten, boarding schools, youth centres, spa
treatment establishments, retirement homes and within
other collective catering establishments, consisting
mainly of flour and/or pearl barley and/or semolina and/
or groat and/or oatmeal and/or oat flakes and/or rice and/
or sago and/or tapioca and/or pasta and/or puddings and/
or pastry and confectionery, edible ice, with the addition
of coffee, honey, sauces, cocoa, chocolate, sweets; salad
creams and dressings.
KL. 32:  Fruit juices.

Gazette nr.: 5/00
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(111) Int. reg. nr.: 616162
(151) Int. reg. dato: 1994.03.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.08

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Brilliant AG, 1, Brilliantstrasse, D-
27442 Gnarrenburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lights, lamps, apparatus and installation for
lighting; parts of the aforementioned products.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 707503
(151) Int. reg. dato: 1999.01.29

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Protection of the mark
exclusively extend to the blue colour as applied on the
lamp

(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Fluorescent lamps.

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.08.18, 634330

(111) Int. reg. nr.: 717889
(151) Int. reg. dato: 1999.07.23

(540)

SYNECO
(730) Innehaver: Thüga AG, Mandlstrasse 3, D-80802
München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Communication and telecommunication;
broadcasting of radio and television programms; telex
services; telephone services (operation of a telephone
network); radio services (transmission of messages);
collection and supply of news; sound and picture
transmission via satellite, renting of modems, telephones
and other devices for telecommunication.
KL. 39:  Transportation and storage; in particular
transport and distribution of energy, electricity, gas, heat
and water, transport and distribution of gases, fluids and
solid materials by pipelines, arranging of tours, travel
agencies, organisation of sight seeing tours, escorting of
travellers, aeroplane rental, garage and parking place
rental, motor car rental, vessel rental, crating of goods.
KL. 42:  Architectural consultation and construction
drafting; lodging and boarding services; protection and
supervision of persons, buildings and valuables; services
of chemists; translation; rental of data processing
equipment; rental of automatic vending machines;
copyright management and exploitation; exploitation of
industrial property rights; material testing; weather
forecasting; reservation of rooms (in hotels, boarding
houses).

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.03.25, 399 17 714.0/39
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(111) Int. reg. nr.: 720293
(151) Int. reg. dato: 1999.08.03

(540)

DAVIO
(730) Innehaver: Grundig AG, Beuthener Strasse 41, D-
90471 Nürnberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems,
especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semiconductor
memories) and/or optical recording carriers, all in tape or
disk form or planiform (included in this class); apparatus
and instruments of information and communication
techniques, including office communication, especially
dictating machines; apparatus of telecommunication,
especially wired and wireless subscriber’s devices as well
as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners;
computers and data processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network server and network connecting
apparatus, and network systems, consisting of cross-
coupled single networks, especially in type of intranet/
Internet apparatus in local or extended nets; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; data processing programmes and
computer software as well as operational programmes
and systems (included in this class); data carriers supplied
with programmes and readable by machines; parts of all
the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.
KL. 20:  Furniture.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.04, 399 06 214.9/09

(111) Int. reg. nr.: 731743
(151) Int. reg. dato: 2000.02.03

(540)

AON INSURE YOUR
VISION

(730) Innehaver: Aon Holdings BV, 16, Marconistraat,
NL-3029 AK Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Management consulting and selection and
recruitment services (executive search); career
counselling; consulting services with regard to the
aforementioned services; consulting services with regard
to personnel affairs (human resource services);
compilation and exploitation of mathematical and
statistical data; research and consulting services with
regard to business risk management; administrative
services; business administration; business consulting.
KL. 36:  Insurance and finance, including services of
agents and brokers engaged in insurance, investments,
pensions and financing, as well as related consulting
services; financial risk analyses and consulting services
with regard to financial risk management, assessing
insurance claims, conducting research in the areas of
financing and insurance; reinsurance; investments and
financial management with regard to funds; financial
estimates and valuations.
KL. 41:  Educational services, training courses, training
programmes, conferences and seminars, with topics such
as (re)insurance, risk management, executive search,
employability, human resources, and personal
effectiveness and development.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.04, 657119
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(111) Int. reg. nr.: 731984
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Candles, wicks for candles, candles (lighting).
KL. 9:  Pince-nez, sunglasses, frames, cases.
KL. 14:  Fashion jewelry.
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof included in this class, animal skins, pelts and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braids,
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
KL. 35:  Management of clothes, perfumes and
accessories shops.
KL. 42:  Services in connection with beauty parlors.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.09.24, 469467

(111) Int. reg. nr.: 734852
(151) Int. reg. dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: Nordic Chain EEIG, c/o Transfargo
AB Borrgatan 36, S-211 24 Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Freight forwarding, transportation of goods,
logistic services, warehousing, packaging and
distribution, information exchange in relation to transport
and distribution.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.02.24, 00-01540

(111) Int. reg. nr.: 735428
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

L.U.C
(730) Innehaver: Chopard International SA, 55,
boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and alloys and goods made
thereof or plated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments and parts
thereof.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.26, 473177
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(111) Int. reg. nr.: 735479
(151) Int. reg. dato: 2000.05.10

(540)

(730) Innehaver: Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV,
30, Gossetlaan, B-1702 Groot-Bijgaarden, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and other goods made from
these materials not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paint brushes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers’ type; stickers, folders, brochures, posters,
magazines, monthly, weekly and daily papers.
KL. 35:  Advertising and publicity, dissemination of
publicity material; employment agencies and advisory
services concerning personnel and personnel affairs;
dispatching of personnel; drawing-up of statistics;
accounting; auctioneering and public sales; commercial
information; market canvassing; marketing research and
marketing studies; shop window dressing; business
management and organization consultancy; office
machines and equipment rental; document reproduction;
organization of commercial trade exhibitions.
KL. 41:  Education, teaching, training and courses, such
as ballet classes, driving instruction, written education,
singing classes, dancing classes, music classes, school
radio and television, sports instruction, language
education, executing music and entertainment
programmes, also via radio and television; presentation of
live performances; organisation of sports events; rental of
radio and television equipment; lending and
dissemination of books and magazines; publishing and
editing of books and magazines; publishing and editing
of books, newspapers and magazines; arranging and
conducting of congresses and symposiums; organisation
of exhibitions for cultural and educational purposes.
KL. 42:  Vocational guidance.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735997
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

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

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

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.19, 00/3.002.147

(111) Int. reg. nr.: 736812
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

IMPAX BASIX
(730) Innehaver: Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, B-
2640 Mortsel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus, namely for the
management, the communication and the archiving of
images for medical applications.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.22, 663519
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(111) Int. reg. nr.: 737487
(151) Int. reg. dato: 2000.05.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pimpernel Data Communicatie BV,
146, Spuiweg, NL-3311 GW Dordrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software.
KL. 38:  Transmission of sound and images (including
text) through satellite; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.02, 663407

(111) Int. reg. nr.: 737834
(151) Int. reg. dato: 2000.06.22

(540)

QUAESTOR
(730) Innehaver: Allshare Finance BV, 16,
Planetenbaan, NL-3606 AK Maarssen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programmes.
KL. 16:  Documentation and other printed matter relating
to automation.
KL. 36:  Financial consultancy.
KL. 42:  Software development and programming for
automatic data processing.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.23, 661545

(111) Int. reg. nr.: 738076
(151) Int. reg. dato: 2000.07.21

(540)

ISIMPLIFY !
(730) Innehaver: Bull CP8 SA, 68, route de Versailles,
F-78430 Louveciennes, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Microprocessor card designed for use on Internet/
Intranet networks.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.27, 00 3004765
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(111) Int. reg. nr.: 738077
(151) Int. reg. dato: 2000.07.21

(540)

(730) Innehaver: Bull CP8 SA, 68, route de Versailles,
F-78430 Louveciennes, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Microprocessor card designed for use on Internet/
intranet networks.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.27, 00 3004764

(111) Int. reg. nr.: 740577
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

(730) Innehaver: easy Software AG, 50, Eppinghofer
Strasse, D-45468 Mühlheim/Ruhr, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Programs for data processing equipment and
computers, machine-readable texts and documents,
electronic machine-readable advertising media.
KL. 16:  Printed matter, instructional and teaching
material (except apparatus), documentation, advertising
material made of paper and/or cardboard.
KL. 35:  Business consulting services.
KL. 41:  Carrying out training courses.
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.04, 399 68 959.1/09

(111) Int. reg. nr.: 741057
(151) Int. reg. dato: 2000.07.04

(540)

UVEX PROTECTING
PEOPLE

(730) Innehaver: Uvex Arbeitsschutz GmbH, 189
Würzburger Strasse, D-90766 Fürth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sunglasses, industrial safety glasses,
optical glasses, spectacle frames and glasses, sight pieces
of plastic material; safety helmets for workers,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski-jumpers, sports
helmets; industrial safety shoes and clothes; breathing
masks and respiratory equipment for workers; parts of the
aforementioned goods.
KL. 10:  Hearing protection products.
KL. 25:  Clothing and shoes, in particular sports clothes
and sports shoes, headgear.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741316
(151) Int. reg. dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: Playground Music Scandinavia AB,
Box 3171, S-200 22 Malmö, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Record company business in the music industry,
namely: record production; exclusive releases of
phonogram (in all formats such as CD, DVD, MC, LP,
singles).

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.08, 99-9055
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(111) Int. reg. nr.: 741322
(151) Int. reg. dato: 2000.06.23

(540)

(730) Innehaver: Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
(Fuyao Boli Gongye Jituan Gufen Youxian Gongsi),
Fuyao Industry Village, 350013 Fuqing City, Fujian
Province, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Curved laminated glass for automobiles and
tempered glass for automobiles, all the aforesaid goods
being finished products used as parts of automobiles.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741335
(151) Int. reg. dato: 2000.06.21

(540)

FERNO
(730) Innehaver: Ferno Sp z o.o., ul. Bartycka 26, 00-
716 Warszawa, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Door fittings (of metal), door panels of metal,
doors of metal, door framework (of metal), door cases of
metal, angle irons, latch bars of metal, door handles (of
metal), building materials of metal, lintels of metal, door
frames (of metal), door stops (of metal), sash fasteners (of
metal) for windows, fittings (of metal) for windows,
windows of metal, ironwork for doors, ferrules of metal,
window framework (of metal), door springs (non-
electric), strap-hinges of metal, hinges of metal.
KL. 19:  Beams, not of metal, gates, not of metal, door
panels, not of metal, doors, not of metal, folding doors,
not of metal, door framework (not of metal), door casing,
not of metal, angle irons, not of metal, nonmetallic
moldings (for construction), nonmetallic building
materials, lintels, not of metal, door frames (not of metal),
shutters, not of metal, nonmetallic coverings, linings and
surfacings for building use, windows, not of metal,
window framework (not of metal), window frames (not
of metal).
KL. 37:  Masonry, supervising (directing) construction
work, cabinet making (repair).

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741344
(151) Int. reg. dato: 2000.08.25

(540)

NICOLAIT
(730) Innehaver: Nicolait SA, Chemin d’Imling, F-
57400 Sarrebourg, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Milk and dairy products of allkinds.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741347
(151) Int. reg. dato: 2000.09.12

(540)

CRANIOSACRAL
BALANCING

(730) Innehaver: Christine Tschumi, Ländlistrasse 119,
CH-3047 Bremgarten b. Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Sporting and cultural activities, particularly
entertainment.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741351
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

EUROCLIX
(730) Innehaver: Euroclix BV, 13, Koningin
Wilhelminaplein, NL-1062 HH Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Publicity and sales promotion, including
organising, executing and supervision of promotional
activities and actions also meant as a stimulation to
encourage the sale of goods and services; administrative
services to support savings systems; aforementioned
services also by electronic means including Internet.
KL. 36:  Financial affairs; setting up savings systems
meant as a stimulation to encourage the sale of goods and
services, emission of coupons; aforementioned services
also by electronic means including Internet.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741352
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

DUOLUX
(730) Innehaver: Hunter Douglas Industries  BV, NL-
3071 EL Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Exterior blinds of metal; strip material, slats,
panels, frames, brackets, clamps, clips, rails, rings, bars,
mounting plates and mounting hooks and other mounting
material of metal for blinds.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 08 057

(111) Int. reg. nr.: 741353
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

ENDOMETRIN
(730) Innehaver: Ferring BV, Polaris Avenue 144, NL-
2132 JX Hoofddorp, NL

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.31, 666013

(111) Int. reg. nr.: 741377
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Herbert Kluth (GmbH & Co), 1,
Niewisch, D-22848 Norderstedt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Preserved, pasteurized, dried and cooked fruits
and vegetables, especially apples, apricots, dates, figs,
plums, bananas, pineapple, ginger, pumpkins, raisins,
sultanas, currants, grapes, melons, watermelon, onions;
all goods mentioned above even in the form of chips,
prepared, treated, prepared with chocolate, prepared with
yoghurt, even unsulphured; mixtures and preparations of
the goods mentioned above; assortment of almonds,
raisins and nuts; nuts und nut kernels, stone fruits and
their seeds, especially cashew kernels, hazelnut kernels,
macadamias, almonds, para nuts, pecan nut kernels, pine
kernels, pistachio nut, pistachio nut kernels, walnut,
walnut kernels, peanuts, peanut kernels, coconut and
coconut flesh, pumpkin seeds, soya bean seeds, oil-
bearing seeds, sunflower seeds; all goods mentioned
above prepared, treated, salted, roasted, dried, peeled,
grated, preserved, prepared with yoghurt; mixtures and
preparations of the goods mentioned above; linseed,
lentils, soya bean and soya bean products, prepared,
treated and worked and their mixtures and preparations;
mixtures and preparations of all goods mentioned above
even as ingredients for prepared meals, as salads.
KL. 30:  Snack and nibble articles, namely rice-cracker,
rice-biscuits, peanuts-cracker, popcorn, maize for
popcorn, crisp maize, Muesli, Muesli-preparations;
chocolate and chocolate products; soya bean flakes; all
goods mentioned above prepared, treated, worked, their
mixtures and preparations; grain products for food
purposes, especially blue poppy, buckwheat, spelt wheat,
barley, unripe spelt grain, oat, panic millet, rye, sesame
seed, wheat, rice, tapioca, sago, maize, maize-semolina,
maize meal, wild rice, quinoa; all goods mentioned above
prepared, treated, worked and their mixtures and
preparations; mixtures and preparations of all goods
mentioned above even as ingredients for prepared meals,
as salads.
KL. 31:  Agricultural and horticultural products, included
in this class, as well as grain products for food purposes,
especially blue poppy, buckwheat, spelt wheat, barley,
unripe spelt grain, oat, panic millet, rye, linseed, lentils,
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sesame seed, wheat, soya bean and soya bean products;
rice, tapioca, sago, maize, maize-semolina, maize meal,
wild rice, quinoa.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.08, 399 55 198.0/31

(111) Int. reg. nr.: 741379
(151) Int. reg. dato: 2000.07.24

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Land vehicles, their components 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; internal combustion engines for land vehicles.
KL. 37:  Car repairs and service stations.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741388
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ernst Mosimann, Kirchplatz 8, CH-
3432 Lützelflüh, CH og Bemo Handels AG, 8,
Kirchplatz, CH-3432 Lützelflüh-Goldbach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture and indoor goods included in this
class.
KL. 24:  Fabrics and textile goods included in this class;
table and bed covers.
KL. 35:  Retail sales.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.05, 474978

(111) Int. reg. nr.: 741389
(151) Int. reg. dato: 2000.08.22

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Food for animals.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.05, 475382
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(111) Int. reg. nr.: 741465
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

(730) Innehaver: Franz Stadler, 73, Moosgasse, A-5350
Strobl am Wolfgangsee, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Cash registers; calculating machines; data
processing apparatus and computer; magnetic recorders;
bank and customer cards with chips and/or magnetic
strips, especially cash point cards, check and credit cards,
data processing apparatus for cashless monetary
transaction.
KL. 35:  Advertising; public relations; business
management, office work; business management and
organization consultancy.
KL. 36:  Financial affairs, monetary affairs, insurance,
real estate affairs, telebanking, netbanking.
KL. 39:  Services of travel agencies and travel agents.
KL. 41:  Entertainment; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Accommodation and catering of guests; hotel
reservations; health and beauty care.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.12.21, AM 8281/99

(111) Int. reg. nr.: 741467
(151) Int. reg. dato: 2000.07.21

(540)

LE LAVE
(730) Innehaver: Cav. G.B. Bertani SrL, Localita’
Novare, I-37020 Arbizzano di Negrar (Verona), IT

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

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741473
(151) Int. reg. dato: 2000.06.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: IDS Scheer AG, Altenkesseler Strasse
17, D-66115 Saarbrücken, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software in particular in the field of
information and communications, as well as in the field
of manufacturing engineering and in the field of business
organization, office automatization and manufacture; data
processing apparatus and data processing systems
composed thereof including peripheral apparatus;
machine-readable data carriers of all types provided with
programs for data processing systems.
KL. 16:  Books for the generation and use of data
processing programs, as well as books in general about
electronic data processing.
KL. 35:  Conducting of organizational and business
management consultancy.
KL. 41:  Conducting of trainings, seminars and lectures
in the field of electronic data processing.
KL. 42:  Conducting of technical consultancy;
consultancy in the design of integrated data processing
systems for information and communications in the fields
of business organization, office automatization and
manufacture; computer programming.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741487
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

GO-FP
(730) Innehaver: Francotyp-Postalia AG & Co, Triftweg
21-26, D-16547 Birkenwerder, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Print colour, print ink.
KL. 7:  Printing devices, labelling machines.
KL. 9:  Electrical, optical, weighing, measuring,
signalling, and control devices and control instruments;
data processing devices and computers; data input and
output devices; letter and parcel scales; electrically and
electronically controlled devices with means for
transmitting, receiving, identifying, processing and
storing values of charges; computer programs and
computer software, computer peripherals (printers),
invoicing machines, franking control devices, computer-
based franking systems, identification cards, smart cards,
chip-card-based systems, interfaces, reading devices;
copiers, telecopiers; parts (connecting parts, automatic
output devices, coding devices) of the above-mentioned
systems and devices, included in this class; carrier
optimizing systems and software.
KL. 16:  Printing office products, typewriters, paper
shredders and office goods (except furniture); post
processing, letter closing, letter opening, folding,
enveloping, addressing, franking, stamping and fiscal
machines; stamping and stamping control devices,
included in this class, consumption and wearing materials
for post processing, such as self-adhesive labels
(stickers), letter covers, ribbon cartridges, ink cartridges,
forms, printing blocks.
KL. 20:  Furniture for post rooms.
KL. 35:  Counselling on organizational matters in the
execution of operations and business transactions of an
industrial or commercial enterprise; rental of office
machines and installations.
KL. 37:  Maintenance, conservation and repair of
devices, namely franking machines, addressing machines,
scales, inserter, folding machines, letter closing, opening
and sorting machines; telepost data systems, PC franking
devices, stamping and fiscal machines, as well as
stamping and stamping control devices; installation of
office devices; installation of computer hardware.
KL. 39:  Dispatch, transport and delivery of post items,
in particular of written notices and papers as well as of
leaflets; dispatch, transport and distribution of post items,
such as written notices and papers, brochures (directly, by
post service or other carriers).
KL. 42:  Data collection, such as address updating, tariff
table updating, data collection for the production of
clichés; updating of computer software for post
processing; lease of data processing systems;
development of data processing programs for the
operation of the above-mentioned systems and devices of
classes 9, 16, 20.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.18, 399 72 397.8/39

(111) Int. reg. nr.: 741488
(151) Int. reg. dato: 2000.09.07

(540)

X4
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.23, 30022762.0/12
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(111) Int. reg. nr.: 741491
(151) Int. reg. dato: 2000.09.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Baltkom GSM SIA, 3, Kurzemes
prospekts, 1067 Riga, LV

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, management of business, services
related to the activities of commercial enterprises (not
included in other classes); grouping together of products
and their distribution for a third party (excluding their
transport), enabling the consumer to view them and to
buy them in comfort; market studies; import-export
companies, sales’ promotion; organisation of exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising ends.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
LV, 2000.04.10, M-00-479

(111) Int. reg. nr.: 741493
(151) Int. reg. dato: 2000.09.05

(540)

(730) Innehaver: Maquinas y Elementos SA, C/. La
Closa 16. Poligono Industrial Moncada II, 46113
Moncada (Valencia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machine-tools, electro-mechanical apparatus for
making drinks.
KL. 9:  Electrical apparatus, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated machines.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.03.23, 2.302.345
ES, 2000.03.23, 2.302.346

(111) Int. reg. nr.: 741494
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

BABYLONMETA
(730) Innehaver: Biodata Information Technology AG,
Burg Lichtenfels, D-35104 Lichtenfels, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Encryption device for the telecommunication
domain.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741496
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

BABYLON
(730) Innehaver: Biodata Information Technology AG,
Burg Lichtenfels, D-35104 Lichtenfels, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Real time encryption device for the
telecommunication domain.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741499
(151) Int. reg. dato: 2000.07.24

(540)

TRAMICET
(730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-
52078 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741503
(151) Int. reg. dato: 2000.09.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sonera Zed OY, Elimäenkatu 20, SF-
00510 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, business management; business
administration; office functions.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Services related to scientific and professional
consulting, technical and engineering specialist,
consulting, testing and laboratory services; research and
development services, design and inspection services;
control, surveillance, location, transit control, security
and transit surveillance services, all and/or each services
separately related to communication networks and
systems, computer programming, computer apparatus,
data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing,
message processing, electronic data links, alarm and
security networks and systems, electric and electronic
products; technical and construction planning and
consulting; analysis of computer and telecommunication
systems and networks, control and administration of
computer systems and computer networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services;
rental of computers, computer programs and automatic
data processing bases; providing access time to world
wide online computer networks and databases.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.03.23, T200000994
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(111) Int. reg. nr.: 741505
(151) Int. reg. dato: 2000.09.07

(540)

COMTAVEC
(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological diseases.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741508
(151) Int. reg. dato: 2000.08.25

(540)

MAHLKÖNIG
(730) Innehaver: Stawert Mühlenbau GmbH & Co KG,
142, Tilsiter Strasse, D-22047 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric coffee mills and spice mills.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741567
(151) Int. reg. dato: 2000.09.05

(540)

APHIS
(730) Innehaver: Biomet Merck France (SarL), Plateau
de Lautagne, F-26000 Valence, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Prostheses and surgical implants, wrist
implants, ancillaries for fixing prostheses and implants.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.04.20, 00 3 024 212

(111) Int. reg. nr.: 741578
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, alloys of precious metal, match boxes of
precious metal, jewellery of yellow amber, pearls made of
ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and watch-
making), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
silverware, works of art of precious metal, plates of
precious metal, rings (jewellery), pendulums, barrels
(clock and watch-making), jewellers’ goods, candle rings
of precious metal, cigar and cigarette cases of precious
metal, tea caddies of precious metal, clock cases
(cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious
metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of
precious metal, chain mesh purses of precious metal, cuff
links, bracelets (jewellery), watchstraps, trinkets,
brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts of
precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, dial trains,
coffee services of precious metal, non-electric coffee pots
of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious
metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers,
chains (jewellery), watch chains, chronograph watches,
stopwatches, time measuring instruments, chronoscopes,
cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases
of precious metal, jewellery boxes of precious metal,
necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg
cups of precious metal, baskets of precious metal for
household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal,
diamonds, plated articles (precious metal plating), jewel
cases of precious metal, cases for watches, pins
(jewellery), ornamental pins, candle extinguishers of
precious metal, needle cases of precious metal, cigar and
cigarette cases of precious metal, cases for clocks and
watches, figurines (statuettes) of precious metal, spun
precious metal (jewellery), threads of precious metal
(jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of
precious metal, harness fittings of precious metal, beakers
of precious metal, tankards of precious metal, clocks,
atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made
of ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens,
jewellery, ingots of precious metals, medals, medallions
(jewellery), cruet sets of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, watches,
wristwatches, movements for clocks and watches, olivine
(precious stone), spun gold (jewellery), gold thread
(jewellery), unwrought or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat
ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium,
palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe
ornaments of precious metal, tea strainers of precious
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metal, strainers of precious metal, clocks, pearls
(jewellery), precious stones, semi-precious stones, gems,
trays of precious metals for household use, platinum
(metal), dishes of precious metal, pepper pots of precious
metal, match holders of precious metal, cigar and
cigarette cases of precious metal, fancy key rings,
toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of
precious metal, powder compacts of precious metal,
precious metal containers for household and kitchen use,
watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of
precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal,
salt cellars of precious metal, tableware of precious metal,
objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup
bowls of precious metal, spinel (precious stone), statues
of precious metal, statuettes of precious metal, paste
jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats of
precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of
precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, vases of precious metal,
ecclesiastical pieces of precious metal, watch glasses.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.15, 474581

(111) Int. reg. nr.: 741588
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

T-M@GIC
(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 07 697.5/38

(111) Int. reg. nr.: 741760
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

TYAVAX
(730) Innehaver: Aventis Pasteur MSD SnC, 8, rue
Jonas Salk, F-69007 Lyon, FR

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.23, 003017712
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(111) Int. reg. nr.: 741762
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

TRIAXIS
(730) Innehaver: Aventis Pasteur MSD SnC, 8, rue
Jonas Salk, F-69007 Lyon, FR

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.23, 003017714

(111) Int. reg. nr.: 742485
(151) Int. reg. dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: Boxer TV Access AB, Tegeluddsvägen
64, S-115 28 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound or images, particularly digital TV
boxes.
KL. 35:  Customer information concerning sales of
digital TV boxes; customer information concerning sales
of goods, services or other utilities for personal use
through TV portals, namely regarding E-mail, electronic
TV guides, news, economy, housing, renovation, betting,
travel, leisure activities, work and education.
KL. 36:  Financial activities, electronic money transfers.
KL. 38:  Telecommunications, rental of apparatus for
transmission of messages, telecommunication equipment
and digital TV boxes.
KL. 42:  Upgrading, adapting and design of computer
software or TV portals; leasing of access time to and user
rights to data bases regarding interactive services in TV
portals; leasing of access time to electronic meeting
venues for buyers, sellers and government authorities and
organizations.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 742488
(151) Int. reg. dato: 2000.09.12

(540)

(730) Innehaver: Quick Com AG, Bundesplatz 10, CH-
6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers (computer hardware); software for
transmitting electronic documents and data, by means of
serverless data networks.
KL. 38:  Telecommunications; communication via
networks of all types; message transmission; computer-
aided message and image transmission; electronic
messaging.
KL. 42:  Consulting services in electronic document and
data transmission; technology consulting as well as
advice regarding means of digital telecommunication.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 476040
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 563

(730) Innehaver: Stylo Barratt Shoes Ltd, Stylo House,
Harrogate Road, Apperley Bridge, Bradford, West
Yorkshire BD10 0NW, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 19466

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

(111) Reg.nr.: 19777

(730) Innehaver: United Biscuits Iberia SL, Montornes
del Valles, ES

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

(111) Reg.nr.: 20181

(730) Innehaver: United Biscuits Iberia SL, Montornes
del Valles, ES

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

(111) Reg.nr.: 29618

(730) Innehaver: United Biscuits Iberia SL, Montornes
del Valles, ES

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

(111) Reg.nr.: 37552

(730) Innehaver: Eastman Chemical Resins Inc,
Kingsport, TN, US

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

(111) Reg.nr.: 38456

(730) Innehaver: Billerud AB, S-66329 Skoghall, SE

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

(111) Reg.nr.: 40267

(730) Innehaver: Lundqvist Inredningar AB, Vasagatan
44, S-101 37 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 40394

(730) Innehaver: Glaverbel, SA, Chaussée de la Hulpe,
166, B-1170 Brussels, BE

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

(111) Reg.nr.: 40537

(730) Innehaver: Cederroth International AB, Box 715,
S-194 27 Upplands Väsby, SE

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

(111) Reg.nr.: 42486

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 42762

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 47233

(730) Innehaver: Holt Lloyd BV, Ebbehout 6, NL-1507
EA Zaandam, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 47287

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 47616

(730) Innehaver: Bohle AG, Haan, DE

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

(111) Reg.nr.: 48759

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 50733

(730) Innehaver: Bestform Apparel Corp, 3411
Silverside Road, 200 Weldin Building, Wilmington, DE,
US

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

(111) Reg.nr.: 51885

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 57573

(730) Innehaver: Loctite Corp, 1001 Trout Brook
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, US

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

(111) Reg.nr.: 58815

(730) Innehaver: United Biscuits Iberia SL, Montornes
del Valles, ES

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

(111) Reg.nr.: 60911

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 67310

(730) Innehaver: Customagic Europe, 4, rue Anatole
France, F-59250 Halluin, FR

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

(111) Reg.nr.: 77704

(730) Innehaver: Eastman Chemical Resins Inc,
Kingsport, TN, US

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

(111) Reg.nr.: 79043

(730) Innehaver: Eastman Chemical Resins Inc,
Kingsport, TN, US

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

(111) Reg.nr.: 80844

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 81096

(730) Innehaver: BBA Nonwovens Simpsonville Inc,
840 S.E. Main Street, Simpsonsville, SC 29681, US

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

(111) Reg.nr.: 81418

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 81948

(730) Innehaver: Cyprus Amax Minerals Co, 2600
North Central Avenue, Phoenix, AZ- 85004-3014, US

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

(111) Reg.nr.: 82003

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

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

(111) Reg.nr.: 82084

(730) Innehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35,
DK-8766 Nørre-Snede, DK

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

(111) Reg.nr.: 82152

(730) Innehaver: Citrus World, Inc, Lake Wales, FL, US

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

(111) Reg.nr.: 82319

(730) Innehaver: Dinol AB, Spånggatan 3, S-281 22
Hässleholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 82338

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 82363

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 82365

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 82449

(730) Innehaver: Rhodia Chimie (SAS), 26 Quai
Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt
Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 82588

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 83520

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 83606

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 84021

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 85249

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 85906

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 86029

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 86126

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 88618

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 89009

(730) Innehaver: Seminvest Investments BV, Rotterdam,
NL

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

(111) Reg.nr.: 89861

(730) Innehaver: Chemson Polymer-Additive AG,
Industriestrasse 19, AT-9601 Arnoldstein, AT

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

(111) Reg.nr.: 91806

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 92454

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 93061

(730) Innehaver: Bestform Apparel Corp, 3411
Silverside Road, 200 Weldin Building, Wilmington, DE,
US

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

(111) Reg.nr.: 93354

(730) Innehaver: Hechter Services SA, 2, rue de
Jargonnant, CH-1207 Geneve, CH

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

(111) Reg.nr.: 97871

(730) Innehaver: Eastman Chemical Resins Inc,
Kingsport, TN, US

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

(111) Reg.nr.: 105089

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 107710

(730) Innehaver: Navigator Lederwaren
Vertriebsgesellschaft mbH, 3a, Ahornweg, D-31867
Lauenau, DE

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

(111) Reg.nr.: 108256

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

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

(111) Reg.nr.: 108603

(730) Innehaver: Riccadonna International BV,
Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg.nr.: 109158

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 109257

(730) Innehaver: Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke,
Iphofen/Ufr, DE

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

(111) Reg.nr.: 109258

(730) Innehaver: Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke,
Iphofen/Ufr, DE

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

(111) Reg.nr.: 109394

(730) Innehaver: Ship’s Equipment Centre Groningen
BV, NL-9723 BT Groningen, NL

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

(111) Reg.nr.: 109496

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 109625

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 109920

(730) Innehaver: Crompton GmbH, Bergkamen, DE

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

(111) Reg.nr.: 110046

(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SpA, Via Robert
Koch, 1.2, I-20152 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 110178

(730) Innehaver: Nycomed Danmark A/S, Langebjerg 1,
DK-4000 Roskilde, DK

(740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma AS, Postboks
205, 1372 Asker

(111) Reg.nr.: 110194

(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SpA, Via Robert
Koch, 1.2, I-20152 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 110461

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Postboks 4220
Torshov, 0483 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 110616

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 110674

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 111169

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 111171

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 112121

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 112136

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 112645

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 112893

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 113374

(730) Innehaver: John Sinclair Ltd, Globe House,4,
Temple Place, London WC2R 2PG, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 113433

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 113707

(730) Innehaver: GFD SA, F-90140 Bourogne, FR

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

(111) Reg.nr.: 113813

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 113870

(730) Innehaver: GFD SA, F-90140 Bourogne, FR

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

(111) Reg.nr.: 116354

(730) Innehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc, 300
Somerset Corporation Blvd, Bridgewater, NJ-08807, US

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

(111) Reg.nr.: 117071

(730) Innehaver: Paul Günther GmbH & Co KG,
Lauterbachstrasse 28, D-84307 Eggenfelden, DE

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

(111) Reg.nr.: 117587

(730) Innehaver: expert AG, Langenhagen, DE

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

(111) Reg.nr.: 118294

(730) Innehaver: Riccadonna International BV,
Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg.nr.: 120010

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 120276

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 120359

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 120412

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 121011

(730) Innehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc, 300
Somerset Corporation Blvd, Bridgewater, NJ-08807, US

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

(111) Reg.nr.: 121205

(730) Innehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc, 300
Somerset Corporation Blvd, Bridgewater, NJ-08807, US

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

(111) Reg.nr.: 121964

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 121979

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 122703

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 122900

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

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

(111) Reg.nr.: 122903

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 123399

(730) Innehaver: DiverseyLever BV, Enschede, NL

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

(111) Reg.nr.: 124910

(730) Innehaver: Chemson Polymer-Additive AG,
Industriestrasse 19, AT-9601 Arnoldstein, AT

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

(111) Reg.nr.: 127365

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR og Kaysersberg SA,
Route de Lapoutroie, F-68240 Kaysersberg, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 127919

(730) Innehaver: Giustina International SrL, Corso
Lombardia 79, San Mauro Torinese, Torino, IT

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

(111) Reg.nr.: 131107

(730) Innehaver: ENT LLC, 2925 Appling Road,
Bartlett, TN 38133, US

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

(111) Reg.nr.: 131108

(730) Innehaver: ENT LLC, 2925 Appling Road,
Bartlett, TN 38133, US

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

(111) Reg.nr.: 131110

(730) Innehaver: ENT LLC, 2925 Appling Road,
Bartlett, TN 38133, US

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

(111) Reg.nr.: 131498

(730) Innehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc, 300
Somerset Corporation Blvd, Bridgewater, NJ-08807, US

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

(111) Reg.nr.: 133963

(730) Innehaver: Hexcel Fabrics SA, 3, Avenue
Concorcet, F.69100 Villeurbanne, FR

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

(111) Reg.nr.: 135124

(730) Innehaver: Nutricia Drinks Trademarks BV,
Rokkeveenseweg 49, NL-2712 PJ Zoetermeer, NL

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

(111) Reg.nr.: 138384

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 138430

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 139406

(730) Innehaver: International Building Products
GmbH, Erdkauter Weg 17, D-35394 Giessen, DE

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

(111) Reg.nr.: 140123

(730) Innehaver: Loctite Corp, 1001 Trout Brook
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, US

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

(111) Reg.nr.: 141106

(730) Innehaver: International Building Products
GmbH, Erdkauter Weg 17, D-35394 Giessen, DE

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

(111) Reg.nr.: 141360

(730) Innehaver: GKN Löbro GmbH, 10, Carl-Legien-
Strasse, D-63073 Offenbach, DE

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

(111) Reg.nr.: 144485

(730) Innehaver: Bygg- og Anleggsutleie AS, Postboks
190, 1313 Vøyenenga, NO

(740,750) Fullmektig: Veidekke ASA - Divisjon
Industri, v/ Jørgen W.Porsmyr, Postboks 508 Skøyen,
0214 Oslo
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(111) Reg.nr.: 145209

(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West
Lake Avenue, Glenview, IL 60025-5811, US

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

(111) Reg.nr.: 145304

(730) Innehaver: AS Pals, Postboks 5885 Majorstua,
0308 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 145574

(730) Innehaver: AB Nordiska Kompaniet, Stockholm,
SE

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

(111) Reg.nr.: 145781

(730) Innehaver: EMI Records Ltd, EMI House, 43
Brook Green, London, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 146025

(730) Innehaver: Silja OYj Abp, Arkadiagatan 6A, SF-
00100 Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 146053

(730) Innehaver: Scandinavian Garment Service AS,
Postboks 171, 1801 Askim, NO

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

(111) Reg.nr.: 146257

(730) Innehaver: Klippan AB, S-264 23 Klippan, SE

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

(111) Reg.nr.: 146506

(730) Innehaver: Mauli SpA, Revello, IT

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

(111) Reg.nr.: 146630

(730) Innehaver: LAB Garnier & Cie, Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 146880

(730) Innehaver: Somersby Treefruit, Somersby House,
Witham-on-the-Hill, Bourne, Lincolnshire, PE10 OJH,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 146934

(730) Innehaver: Computer Associates International,
Inc., One Computer Associates Plaza, Islandia, NY
11788-7000, US

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

(111) Reg.nr.: 147150

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

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

(111) Reg.nr.: 147427

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 147641

(730) Innehaver: Sapko International Inc, 1955
Norwood Court, Racine, WI 53403, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 148168

(730) Innehaver: Aventis Pharmaceuticals Inc, 300
Somerset Corporation Blvd, Bridgewater, NJ-08807, US

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

(111) Reg.nr.: 149122

(730) Innehaver: Alfa Wassermann SpA, Contrada Sant’
Emidio s.n.c., I-65020 Alanno Scalo (Pescara), IT

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

(111) Reg.nr.: 149481

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 150111

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

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

(111) Reg.nr.: 152960

(730) Innehaver: Allesverloren (Pty) Ltd, Riebeeck-
Wes, ZA

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

(111) Reg.nr.: 153103

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

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

(111) Reg.nr.: 153125

(730) Innehaver: Mineralkjemi AS, Vikerøveien, 3280
Tjodalyng, NO

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

(111) Reg.nr.: 153767

(730) Innehaver: International Building Products
GmbH, Erdkauter Weg 17, D-35394 Giessen, DE

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

(111) Reg.nr.: 154283

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR og Georgia-Pacific
France Societe en Commandite par Actions, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 154409

(730) Innehaver: Teamware Group OY,
Malminkartanonkuja 3, SF-00390 Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 154639

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 155565

(730) Innehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35,
DK-8766 Nørre-Snede, DK

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

(111) Reg.nr.: 155672

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 156154

(730) Innehaver: KK Sanyo Shokai, 14, Honshio-cho,
Shinjuku-ku, Tokyo, JP

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 157647

(730) Innehaver: Compo GmbH & Co KG, 38,
Gildenstrasse, D-48157 Münster, DE

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

(111) Reg.nr.: 158780

(730) Innehaver: Bostik Findley SA, 4-8 Cours
Michelet, La Défence 10, F-92800 Puteaux, FR

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

(111) Reg.nr.: 159780

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, Morris
Township, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 161465

(730) Innehaver: GFD SA, F-90140 Bourogne, FR

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

(111) Reg.nr.: 162498

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 166254

(730) Innehaver: Software Innovation ASA, Postboks
191, 1325 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 167418

(730) Innehaver: EnviroArc Technologies AS, Postboks
321, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 168354

(730) Innehaver: SAF (USA) Corp, Wilmington, DE
19801, US

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

(111) Reg.nr.: 169472

(730) Innehaver: Intermune Inc, 1710 Gilbreth Road,
Suite 301, Burlingame, CA 94010-1317, US

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

(111) Reg.nr.: 170208

(730) Innehaver: Teamware Group OY,
Malminkartanonkuja 3, SF-00390 Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 170919

(730) Innehaver: AssiDomän Packaging UK Ltd, 12
Argent Court, Sylvan Way, Southfield Business Park,
Basildon, Essex SS15 6th, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 172189

(730) Innehaver: Georgia-Pacific France, 11, route
Industrielle, F-68320 Kunheim, FR

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

(111) Reg.nr.: 173055

(730) Innehaver: Seminvest Investments BV, Rotterdam,
NL

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

(111) Reg.nr.: 174032

(730) Innehaver: Tod’s SpA, S. Elpidio a Mare, IT

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo
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(111) Reg.nr.: 176385

(730) Innehaver: Tod’s SpA, S. Elpidio a Mare, IT

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

(111) Reg.nr.: 177035

(730) Innehaver: Bestform Apparel Corp, 3411
Silverside Road, 200 Weldin Building, Wilmington, DE,
US

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

(111) Reg.nr.: 177459

(730) Innehaver: Slammers BV, Atoomweg 11, NL-
1627 LE Hoorn, NL

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

(111) Reg.nr.: 179719

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

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

(111) Reg.nr.: 180594

(730) Innehaver: EnviroArc Technologies AS, Postboks
321, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 181561

(730) Innehaver: Tod’s SpA, S. Elpidio a Mare, IT

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

(111) Reg.nr.: 186906

(730) Innehaver: Chiron Corp, 4560 Horton Street,
Emeryville, CA 94608-2916, US

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

(111) Reg.nr.: 189490

(730) Innehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35,
DK-8766 Nørre-Snede, DK

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

(111) Reg.nr.: 189670

(730) Innehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35,
DK-8766 Nørre-Snede, DK

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

(111) Reg.nr.: 191724

(730) Innehaver: Metso Paper Automation OY,
Tampere, FI

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

(111) Reg.nr.: 192317

(730) Innehaver: Sara Lee Household and Body Care
Nederland BV, Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal, NL

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

(111) Reg.nr.: 194230

(730) Innehaver: Federal-Mogul Deva GmbH, 20,
Schulstrasse, D-35260 Stadtallendorf, DE

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

(111) Reg.nr.: 194271

(730) Innehaver: Mudo Instituttet AS, Professor
Birkelandsvei, 1081 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 195246

(730) Innehaver: Fired Earth Ltd, Adderbury,
Oxfordshire, OX17 3HP, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 195374

(730) Innehaver: United Biscuits Iberia SL, Montornes
del Valles, ES

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

(111) Reg.nr.: 197243

(730) Innehaver: Solar Elektroengros AS, Postboks 10
Veitvedt, 0518 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 197805

(730) Innehaver: Tod’s SpA, S. Elpidio a Mare, IT

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

(111) Reg.nr.: 199012

(730) Innehaver: Bravida ASA, Postboks 6701 St.Olavs
Plass, Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 199903

(730) Innehaver: Landteknikk A/L, Postboks 83 Økern,
0508 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 200117

(730) Innehaver: Netmotion Wireless Inc, 1100 Dexter
Avenue North, Seattle, WA 98019, US

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

(111) Reg.nr.: 201209

(730) Innehaver: 20 Min Holding AG, Thurgauerstrasse
40, CH-8050 Zürich, CH

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

(111) Reg.nr.: 202304

(730) Innehaver: British Steel Ltd, London, England,
GB

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

(111) Reg.nr.: 203793

(730) Innehaver: 20 Min Holding AG, Thurgauerstrasse
40, CH-8050 Zürich, CH

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

(111) Reg.nr.: 205484

(730) Innehaver: Dialpad Communications Inc, Santa
Clara, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 206075

(730) Innehaver: Echelon Corp, Palo Alto, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 206453

(730) Innehaver: Spherion U.S. Inc, 2050 Spectrum
Blvd., Fort Lauderdale, FL 33309, US

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

(111) Reg.nr.: 206466

(730) Innehaver: Zeon Corp, 6-1 Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100, JP

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

(111) Reg.nr.: 208447

(730) Innehaver: Chiron Corp, 4560 Horton Street,
Emeryville, CA 94608-2916, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 520605

(730) Innehaver: Jernia ASA, Postboks 613, 1411
Kolbotn, NO

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 146015

(730) Innehaver: Nycomed Pharma Holding AS,
Postboks 614 Skøyen, 0212 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Hele vareklassen.
KL. 10: Hele vareklassen.

(111) Reg.nr.: 166205

(730) Innehaver: Intelsat Ltd, a Bermuda corporation,14
Dundonald Street West, Hamilton, BM 09, BM, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Kommunikasjonstjenester via satelitt.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 257
Reg. nr.: 19435
Reg. nr.: 39292
Reg. nr.: 40394
Reg. nr.: 40427
Reg. nr.: 40477
Reg. nr.: 40668
Reg. nr.: 40806
Reg. nr.: 41993
Reg. nr.: 43011
Reg. nr.: 43275
Reg. nr.: 58140
Reg. nr.: 58407
Reg. nr.: 81981
Reg. nr.: 82061
Reg. nr.: 82142
Reg. nr.: 82200
Reg. nr.: 82319
Reg. nr.: 82680
Reg. nr.: 82776
Reg. nr.: 82777
Reg. nr.: 82779
Reg. nr.: 108592
Reg. nr.: 108602
Reg. nr.: 108627
Reg. nr.: 108710
Reg. nr.: 108729
Reg. nr.: 108887
Reg. nr.: 108935
Reg. nr.: 109023
Reg. nr.: 109268
Reg. nr.: 109315
Reg. nr.: 110078
Reg. nr.: 143592
Reg. nr.: 145158
Reg. nr.: 145287
Reg. nr.: 145385
Reg. nr.: 145468
Reg. nr.: 145469
Reg. nr.: 145472
Reg. nr.: 145482
Reg. nr.: 145500
Reg. nr.: 145592
Reg. nr.: 145650
Reg. nr.: 145668
Reg. nr.: 145700
Reg. nr.: 145758
Reg. nr.: 145805
Reg. nr.: 145870
Reg. nr.: 145912
Reg. nr.: 145913
Reg. nr.: 145916
Reg. nr.: 145918
Reg. nr.: 145951
Reg. nr.: 145964
Reg. nr.: 145966
Reg. nr.: 145978

Reg. nr.: 146019
Reg. nr.: 146042
Reg. nr.: 146105
Reg. nr.: 146112
Reg. nr.: 146193
Reg. nr.: 146223
Reg. nr.: 146312
Reg. nr.: 146381
Reg. nr.: 146510
Reg. nr.: 146520
Reg. nr.: 146548
Reg. nr.: 146572
Reg. nr.: 146597
Reg. nr.: 146652
Reg. nr.: 146758
Reg. nr.: 146760
Reg. nr.: 146778
Reg. nr.: 146799
Reg. nr.: 146991
Reg. nr.: 147009
Reg. nr.: 147039
Reg. nr.: 147077
Reg. nr.: 147239
Reg. nr.: 147870
Reg. nr.: 147989
Reg. nr.: 147990
Reg. nr.: 148240
Reg. nr.: 148265
Int. reg.nr.: 2R243688
Int. reg.nr.: R461587
Int. reg.nr.: 572070
Int. reg.nr.: 572268
Int. reg.nr.: 572348
Int. reg.nr.: 572651
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt

bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 145992*
Int.reg. nr.: 724097
Int.reg. nr.: 727054
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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.: 207773

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

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

Innsiger: KON Kjell-Olav Nilsen, Postboks 1213, 9262
Tromsø, NO

(111) Reg.nr.: 207774

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

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

Innsiger: KON Kjell-Olav Nilsen, Postboks 1213, 9262
Tromsø, NO

(111) Reg.nr.: 207837

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

(730) Innehaver: DaimlerChrysler Services (debis) AG,
Eichhorn Strasse 3, D-10875 Berlin, DE

Innsiger: Diebold, Inc, Canton, OH, US

(111) Reg.nr.: 207891

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

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

Innsiger: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1,
0566 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 207896

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

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

Innsiger: American Crew Inc, 1732 Champa Street,
Denver, CO 80202, US

(111) Reg.nr.: 207943

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

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

Innsiger: Yamanouchi Europe BV, Postbus 108, NL-
2353 EW Leiderdorp, NL

(111) Reg.nr.: 207945

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

(730) Innehaver: Delta Lingerie, 8-10, rue de Provigny,
F-94230 Cachan, FR

Innsiger: The Tea Board of India, IN

(111) Int.reg.nr.: 735096

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

(730) Innehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Frederiksberg, DK

Innsiger: The Wellcome Foundation Ltd, Berkeley
Avenue, Glaxo Wellcome House, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, England, GB

(111) Int.reg.nr.: 735107

Kunngj. i NT nr.: 20/2001

(730) Innehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Frederiksberg, DK

Innsiger: SmithKline Beecham, New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB

(111) Reg.nr.: 735151

Kunngj. i NT nr.: 20/2001

(730) Innehaver: La City (SarL), 50, avenue du
Président Wilson, F-93210 La Plaine Saint-Denis, FR

Innsiger: delmod international Bekleidungsindustrie
GmbH & Co Hanse-Kleidung KG, 97,
Brauenkamperstrasse, D-27747 Delmenhorst, DE
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(111) Reg.nr.: 735153

Kunngj. i NT nr.: 19/2001

(730) Innehaver: La City (SarL), 50, avenue du
Président Wilson, F-93210 La Plaine Saint-Denis, FR

Innsiger: delmod international Bekleidungsindustrie
GmbH & Co Hanse-Kleidung KG, 97,
Brauenkamperstrasse, D-27747 Delmenhorst, DE

(111) Reg.nr.: 739832

Kunngj. i NT nr.: 20/2001

(730) Innehaver: Sifa Chemicals AG, Industriestrasse 7,
CH-4410 Liestal, CH

Innsiger: Boehringer Ingelheim International GmbH,
Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, DE

(111) Reg.nr.: 739853

Kunngj. i NT nr.: 21/2001

(730) Innehaver: Hansgrohe AG, 9, Auestrasse, D-
77761 Schiltach, DE

Innsiger: Whirlpool Properties Inc, Benton Harbor, MI,
US
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 180324

(730) Innehaver: Jo S. Jacobsen, Vardeveien 25, 1182
Oslo, NO

Innsiger: Sparbanken Sverige AB, Stockholm, SE

KL. 36: Finansiell/monetær virksomhet.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 190652

(730) Innehaver: PR Compagniet AS, Kirkegt 29, 4612
Kristiansand S, NO

Innsiger: W. L. Gore & Associates GmbH, Hermann-
Oberth-Strasse 22, D-85640 Putzbrunn, DE

KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 194083

(730) Innehaver: AB Ferroprodukter, Box 8882, S-402
72 Gøteborg, SE

Innsiger: Nilit Ltd, IL

KL. 40: Bearbeiding av metaller mot slitasje og
korrosjon.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 198886

(730) Innehaver: Mediwest Norway AS, Aslaksveien
14, 0753 Oslo, NO

Innsiger: Asah Medico A/S, Valseholmen 11-13, DK-
2650 Hvidovre, DK

KL. 10: Systemer for kontrastinjisering bestående av
medisinske injektorer og dertil hørende kanyler, for
formidling av kontraststoff til pasienter som mottar
angiografi, computertomografi, ultralyd og MRI; og
anatomisk tilrettelagte overflateslanger, automatisk
posisjoneringsutstyr til bruk sammen med MRI-apparater.
KL. 37: Vedlikehold, reparasjon og tilpasning av
systemer for kontrastinjisering og overflateslanger til
bruk sammen med MRI-systemer.
KL. 42: Kalibrering av systemer for kontrastinjisering og
overflateslanger til bruk sammen med MRI-systemer.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 200992

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

Innsiger: Nycomed Austria GmbH, Linz, AT

KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 200993

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

Innsiger: Nycomed Austria GmbH, Linz, AT

KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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(111) Reg.nr.: 205538

(730) Innehaver: Norlet AB, c/o ABB Management
Consultants AB, Västerås, SE

Innsiger: Norske Skogindustrier ASA, Oksenøyveien 80,
1326 Lysaker, NO

KL. 16: Brosjyrer for instruksjons- og
undervisningsformål; skrive- og kontormateriell (unntatt
møbler og stiftemaskiner); instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt papir og trykkpapir).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
arrangering og avholdelse av seminarer og veiledning i
praktisk utdannelse.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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