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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.

Avdelt fra søk.nr. 199811681

(111) Reg.nr.: 209369 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200104813 (220) Inn dato: 2001.04.17

(540)

MATMOR
(730) Innehaver: GRO Industrier AS, Nøtterøveien 1,
3126 Tønsberg, NO

(740,750) Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen &
Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler,
støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer, lys og veker.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (Ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 29: Konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker; frosne grønnsaker.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling,
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering.

(300) Prioritet:
NO, 1998.12.18, 199811681

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209483 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015464 (220) Inn dato: 2000.12.18

(540)

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

(730) Innehaver: Gardermoen Park AS, Postboks A,
2065 Gardermoen, NO

(740,750) Fullmektig: Jacob Solheim, Bogstadveien
27B, 0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209516 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 19973662 (220) Inn dato: 1997.05.12

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga
DA v/Inger Kjersti Dørstad, Postboks 2338 Solli, 0201
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
blomsterpotter; bordservise, -porselen og glass; kammer
og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål,
mopper og kluter.
KL. 25: Fottøy; sko; hansker.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød og
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; gjær, bakepulver;
sennep; sauser (smakstilsetninger); is.
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer;
naturlige planter, vekster og blomster; næringsmidler til
dyr.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(300) Prioritet:
SE, 1996.11.14, 96-10534

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209517 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 19976512 (220) Inn dato: 1997.08.13

(540)

ISOLITT
(730) Innehaver: Isolitt AS, Anolittveien 5, 1400 Ski,
NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA v/
Mette Møller, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolasjonsmateriale; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209518 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199803557 (220) Inn dato: 1998.04.28

(540)

(730) Innehaver: Vianova IT AS, Postboks 434, 1302
Sandvika, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lagrede dataprogrammer; datamaskiner;
datasystem; periferutstyr for datamaskiner;
informasjonsbehandlingssystem;
datakommunikasjonssystem; mekaniske, optiske eller
magnetiske bærere for opptak og gjengivelse av lyd og
bilder, heri innbefattet grammofonplater, CD-plater,
videobånd, plater (magnetiske) og optiske plater;
eksponert film; apparater for innspilling, opptak,
sending eller gjengivelse av lyd og bilder.
KL. 42: Dataprogrammering; utforming av datamaskin-
og data software, ettersyn, oppdatering og forbedring av
dataprogramvare; forsknings- og uviklingstjenester av
nye produkter; profesjonell konsultasjon, unntatt
bedriftskonsultasjon; konsulenttjenester i forbindelse
med datamaskinvare og datasystem;
datakonsulentvirksomhet, datasystem analyser;
opplysning om bruksrett og tilgang til databaser; utleie
av datamaskinvare og datatilbehør; trykkerivirksomhet,
translatørvirksomhet.

(300) Prioritet:
SE, 1998.04.06, 98-02904

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209519 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199901517 (220) Inn dato: 1999.02.15

(540)

STORM
(730) Innehaver: Rapala Normark OYj, Vääksy, FI

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209520 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199903687 (220) Inn dato: 1999.04.14

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til PETROLEUM GEO-SERVICES

(730) Innehaver: Petroleum Geo-Services ASA,
Postboks 89, 1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tjenester relatert til olje- og gassleting og
produksjon av olje og gass, marine undersøkelser og
kartlegging, dataanalyser for olje- og gassindustrien,
konsultasjon vedrørende leting, undersøkelser og
reservoar-overvåking i olje- og gassvirksomhet,
seismikk-undersøkelser, geologiske grunnundersøkelser,
analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster,
kontroll av oljebrønner, geologisk leting,
konsulentbistand ved oljefelt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209521 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199903945 (220) Inn dato: 1999.04.20

(540)

BOMBERMAN
(730) Innehaver: KK Hudson, Toyohira-ku, Sapporo-
shi, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Patroner (cartridge), kassetter, kort og disketter
for forhåndsregistrerte dataprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209522 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199909506 (220) Inn dato: 1999.09.17

(540)

AC
(730) Innehaver: AC Properties BV, Apollolaan 150,
NL-1077 BG Amsterdam, NL

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

(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.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design
av dataprogrammer og EDB-programmering; rådgiving
og konsultasjon vedrørende computere og
dataprogrammer; utleie av computere og
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie
av tilgangstid til computer databaser; profesjonell
rådgiving og konsultasjon, ikke om forretninger; teknisk
bistand og rådgiving tjenester; kvalitetskontroll; grafisk
design; teknisk forskning; meglings- og
forhandlingstjenester; tilveiebringelse av informasjon
vedrørende informasjonsteknologi i forbindelse med
forretningsrådgiving; tilveiebringelse av informasjon
vedrørende informasjonsteknologi; tilveiebringelse av
informasjon og rådgivingstjenester med hensyn til
kvalitet, bruk og anvendelse av datamaskiner, computer
systemer og datanettverksløsninger; design av computer
systemer og rådgiving tjenester; tilveiebringelse av
tilgang til elektroniske databaser; utvikling av
programvare og programmering, grafisk design,
forannevnte vedrørende utvikling av computer landskap
og beliggenheter; EDB programmering, utvikling og
teknikk; forvaltning av computer prosjekt; computer

metodologisk forskning og computer metodologisk
utvikling; teknisk forskning; forberedelse av teknisk-
faglige rapporter; systemanalyse; bestemmelse av
kapasitet av data og telekommunikasjons nettverk;
installasjon, iverksettelse, vedlikehold og reparasjon av
programvare, også for computer systemer og computer
nettverk, programvare og produktutvikling for
undervisningsøyemed; databasetjenester som inneholder
informasjon vedrørende informasjonsteknologi, også
med hensyn til kvalitet, bruk og anvendelse av computer
hardware og programvare; informasjon og rådgiving
tjenester vedrørende de forannevnte angitte tjenester;
profesjonell rådgiving relatert til tjenester innbefattet i
klassene 37 og 41.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209523 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199913470 (220) Inn dato: 1999.12.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SL-Holding AS, Postboks 3132, 1536
Moss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Rengjøring, vedlikehold og restaurering av
stein og betong.
KL. 40: Bearbeiding av stein og betong for å beholde
opprinnelig farge og ivareta materialenes utseende og
egenskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209524 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200001954 (220) Inn dato: 2000.02.21

(540)

(730) Innehaver: Prästängen Sverige AB, Kylarvägen
7, S-541 34 Skövde, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Lakk for betongflater.
KL. 6: Sviller og bjelker av metall for bæring av gulv;
støtte- og nivåelementer, såkalt avstrykningsbane av
metall for flateutjevningsutrustning ved støping av
betonggulv.
KL. 19: Sviller og bjelker av tre og plast for bæring av
gulv; fiberplater og sponplater av tremateriale og
treplater beregnet på montasje på nevnte sviller og
bjelker; støtte- og nivåelementer, såkalt
avstrykningsbane av betong eller tre for
flateutjevningsutrustning ved støping av betonggulv.
KL. 20: Nivå- og innstillingsskruer av plast for
samvirke med sviller og bjelker av tre, metall eller plast
for nivåinnstilling av gulv; støtte- og nivåelementer,
såkalt avstrykningsbane av plast for
flateutjevningsutrustning ved støping av betonggulv.
KL. 37: Entreprenørvirksomhet ved belegning av
industrigulv.

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.21, 99-06669

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209525 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200002134 (220) Inn dato: 2000.02.24

(540)

SPEEDBOND
(730) Innehaver: Creative Nail Design, Inc, Vista, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling
av negler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209526 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200002915 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

WAPTRUST
(730) Innehaver: EDB Business Partner ASA,
Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; dataprogram innregistrert på
databærere; magnethukommelse for datamaskiner.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk postoverføring; meldetjenester;
mobiltelefontjenester; telefontjenester.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring
og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og
software; faglige konsultasjoner, konsulentvirksomhet
vedrørende datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209527 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200003151 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

NORGES TURISTRÅD
(730) Innehaver: Norges Turistråd, Postboks 2893
Solli, 0230 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet, markedsføring av Norge
som reisemål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209528 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200003918 (220) Inn dato: 2000.04.05

(540)

(730) Innehaver: Exide Sønnak AS, Brobekkvn. 101,
0513 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Batterier og bilbatterier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209529 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200004179 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Stenersgt. 2,
0184 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare elektroniske publikasjoner.
KL. 16: Trykte publikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209530 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200004180 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

MONITOR
(730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Stenersgt. 2,
0184 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nedlastbare elektroniske publikasjoner.
KL. 16: Trykte publikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209531 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200005452 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

AVOCET
(730) Innehaver: Avocet Medical Inc, 100 Great Oaks
Blvd, San Jose, CA 95119, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger for bruk ved måling av
blodkoagulering.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.16, 75/851,230

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209532 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200005605 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

(730) Innehaver: Moelven Industrier ASA, 2391
Moelv, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Akselkoblinger (for maskiner), aksler (for
maskiner); sagbenker; blandemaskiner; blåsemaskiner;
lastebommer; maskinbord; båndtransportører;
dreiebolter, konsoller for dreiebolter; drivaksler (unntatt
for landkjøretøyer), drivanordninger, drivmekanismer
(unntatt for landkjøretøyer); ekspansjonstanker;
elevatorer; fallhammere, filtre, filtreringsmaskiner,
filtreringspresser; forbindelseskoblingsledd,
forbindelsesstenger for maskiner og motorer; gear og
drivverk (unntatt for landkjøretøyer); gravemaskiner;
hammere, elektriske hammere, fallhammere,
pneumatiske hammere; truckheiser, vareheiser;
hengelagre for maskiner; maskinhjul, hjulverk for
maskiner; industriroboter; kløtsjanordninger (unntatt for
landkjøretøyer); komprimeringsmaskiner for avfall;
kuttemaskiner; lagere for maskindeler; lastebommer,
heiseanordninger for lasting, apparater for lasting og
lossing; løpekran; maskinaksler; konsoller for maskiner,
maskinhjul, maskinkasser; miksere;
oppdelingsmaskiner; pakkbokser for maskindeler;
pneumatiske installasjoner for transport ved hjelp av
rør; pneumatiske transportapparater; pneumatiske

transportinstallasjoner via rør; presser (for industrielt
bruk); lasteramper; roboter (maskiner); sagbenker
(maskindeler), sagblader, sager; styreinnretninger for
maskiner og motorer; sylindere for maskiner;
transmisjoner (maskin); transportører,
båndtransportører; maskiner for bearbeiding av tre;
understell for maskiner; varmevekslere, vekslere;
verktøy, verktøymaskiner.
KL. 19: Autovern, avstivere, støtter og
avstivningsbjelker, ikke av metall; barakker;
bærebjelker, bjelker, ikke av metall; sementbelegg for
brannsikring; prefabrikkerte brygger, byggematerialer,
byggepanel, ikke av metall; konstruksjoner, bygninger,
transportable bygninger, bygningsbekledninger og
bygningsmaterialer, bygningstømmer; rammer for
drivhus, ikke av metall; dører, bygningsdører,
dørfyllinger, karmer, dørkarmer, dørterskler, ikke av
metall; flytebrygger for fortøyning av båter, ikke av
metall; forskaling for betong, ikke av metall; påler,
fortøyningspåler, gesimser og gesimslister, gjerder,
gjerder for graver, ikke av metall; gratsperre for tak;
grisebinger, hønsehus, ikke av metall; sviller,
jernbanesviller, ikke av metall; badekabinetter, master
for elektriske ledninger, ikke av metall, lekter, lysthus;
markedsboder; telegrafmaster,  master for elektriske
ledninger, master, monumenter, ikke av metall;
palisader, panel, trelister for paneling, parkettgulv,
parkettstaver; persienner for utendørs bruk, ikke av
metall eller tekstiler; plakatsøyler, planker, porter,
profillister, rammer, vindusrammer, reisverk for
bygninger, ikke av metall; sagtømmer; siloer, sjalusier,
skillevegger, spuntplanker, ikke av metall; staller;
stolper, stupebrett, ikke av metall; tak, takbekledninger,
takheller, taklekter, takrenner, takspon, takstolper, ikke
av metall; trapper, trappetrinn, trinn, ikke av metall;
trefliser, treverk, tverrsviller, ikke av metall, bearbeidet
tømmer, bygningstømmer, halvbearbeidet tømmer,
sagtømmer, tilskåret tømmer, tømmer; vanger (deler til
trapper), indre og ytre veggkledninger for bygging, ikke
av metall; vinduer, vindusrammer, vindusskodder,
vippevinduer, ikke av metall.
KL. 35: Annonsebyråer, annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; byråer for informasjons- og
handelsopplysninger; innsamling av informasjon for
bruk i databaser, systematisering av informasjon for
bruk i databaser; demonstrasjoner av varer; oppdatering
av reklamedokumentasjon; eksport og importagentur;
fjernsynsreklame; forretningsundersøkelser; bistand for
ledelse av handels- eller industrivirksomhet;
markedsstudier og -undersøkelser, meningsmålinger;
organisering av messer for salg og markedsføring;
public relation (PR-virksomhet), publisering av
reklametekster, radioreklame og -annonsering,
utsendelse av reklameannonser, reklamebyråer,
oppdatering av reklamemateriale, utleie og utsendelse
av reklamemateriell, reklameoppslag; salgsfremmende
tjenester; utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av
vareprøver.
KL. 37: Installasjon og reparasjon av brannalarmer;
byggeledelse, byggevirksomhet, bygging av messeboder
og butikker, bygningsinformasjon, bygningsisolering,
utleie av bygningsmaskiner; bygging av fabrikker;
kjøkkenmontering; installasjon og reparasjon av luft- og
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klimatiseringsapparater, lagerdepoter; malevirksomhet;
stillasoppsetting; rengjøring av eksteriør og interiør i
bygninger; reparasjonsinformasjon; riving av bygninger;
skadedyrbekjempelse (unntatt for landbruket);
tetningsarbeid.
KL. 40: Fresearbeid; hugging og saging av tømmer,
høvling, materialbehandling etter bestilling fra andre;
sagbruk; sliping; tømmerarbeid.
KL. 41: Akademier [utdanning]; utgivelse av bøker;
organisering av konkurranser, utdanning, underholdning
eller kulturelle arrangement; organisering og ledelse av
konferanser, kongresser, seminarer og symposium;
praktisk opplæring, arrangering og ledelse av praktiske
seminarer; utgivelse av tekster, andre enn
reklametekster, tekstforfattervirksomhet.
KL. 42: Biologisk forskning; planlegging og rådgivning
vedrørende bygging; industrielt design; kjemisk
forskning; mekanisk forskning; ingeniørvirksomhet;
tekniske konsultasjoner, teknisk
konsultasjonsvirksomhet; plantegning i forbindelse med
bygging, rådgivning i forbindelse med bygging.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209533 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200005860 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

MAXSTER
(730) Innehaver: Yamaha Motor Europe NV, 101,
Koolhovelaan, NL-1119 NC Schiphol-Rijk, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, nemlig scootere, motorsykler og
mopeder; deler og tilbehør til forannevnte varer, ikke
opptatt i andre klasser. Registreringen omfatter ikke
massive og pneumatiske dekk og slanger.

(300) Prioritet:
EM, 1999.11.23, 001394261

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209534 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200006982 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

SPOTEC
(730) Innehaver: Frilufts-Magasinet AS, Nøsteveien
67, 3400 Lier, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209535 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200007968 (220) Inn dato: 2000.07.12

(540)

(730) Innehaver: Nettaxess AS, Postboks 6600
Etterstad, 0607 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer hardware.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon mellom datamaskiner.
KL. 42: EDB programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av computer software og
computer hardware; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser; brukerstøttetjenester relatert til computer
software og computer hardware; teknisk
konsulentvirksomhet vedrørende computer software og
computer hardware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209536 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200008915 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

DEBICA PASSIO
(730) Innehaver: T.C. Debica SA, 1, 1 Maja St., 39-200
Debica, PL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209537 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200009734 (220) Inn dato: 2000.08.18

(540)

CHARLTON
(730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing
Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, MN
55144, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Fiskeredskaper, fiskesneller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209538 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200009769 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

(730) Innehaver: Haugen & Fostervoll AS, Postboks
91, 3833 Bø I Telemark, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Sammenleggbar støttebøyle for enkel
oppstøtting av ved.
KL. 9: Måleredskaper for ved og tømmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209539 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200010039 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

TUBEGATOR
(730) Innehaver: Jon Mikael Berg, Fredensborgveien
58, 8003 Bodø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringelse av adgang til søkemotor på et
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209540 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200010439 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

ETHYLBLOC
(730) Innehaver: AgroFresh Inc, 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: Kjemiske produkter til bevaring av friskhet i
grønnsaker, frukt, planter og snittblomster, og for å
kontrollere modningsprosessen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209541 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200010754 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

MATCHINGVISIONS
(730) Innehaver: Jobline International AB, Box 27315,
S-102 54 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskin; registrerte dataprogrammer;
periferiutstyr for datamaskiner; datamedia; elektroniske
nedlastingsbare publikasjoner; databaser, publikasjoner
i elektronisk form, fremskaffet on-line fra databaser
eller fremskaffet gjennom det globale datanettverk eller
for nedlasting fra det globale datanettverk.
KL. 35: Personalrekruttering; bedriftsundersøkelser;
konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsorganisasjoner
og personaladministrasjon; søkertjenester i databaser på
oppdrag av tredjemann; arbeidsformidlingstjenester og
rekrutteringstjenester; arbeids- og personal- samt
rekrutteringstjenester fremskaffet on-line fra en
database eller over det globale datanettverk, annonse-
og reklametjenester on-line; bearbeiding, lagring,
fremfinning og/eller kontroll av datorisert informasjon;
databasesøking for tredjemann i datafiler; datorisert
databasehåndtering og databehandling, datorisert
filhåndtering og registerhåndtering; innmating,
bearbeiding, kontroll, lagring og/eller fremfinning av
opplysninger i databaser; publisering av annonse- og
reklamemateriell on-line; sammenstilling og innmating
av informasjon i databaser, systematisering av
informasjon i databaser.
KL. 38: Data-assistert sending/overføring av beskjeder
og bilder; datakommunikasjon via dataterminaler;
tjenester vedrørende elektronisk post; tjenester

vedrørende tilgang i datanettverk/det globale
datanettverk; sending av beskjeder over elektroniske
media; fremskaffelse av adgang til datanettverk/det
globale datanettverk; overføring og/eller sending av
databaseinformasjon via telenett.
KL. 41: Datautdannelse; publisering/utgivelse av
datamedia og elektroniske nyhetsbrev og publikasjoner;
undervisning i dataprogrammering; undervisning/
utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon.
KL. 42: Datakonsulentvirksomhet; programmering for
datamaskiner, design/utarbeidelse av datamaskin
programvare/websider/websteder; vedlikehold og
oppdatering av datamaskin programvare;
tilveiebringelse av bruksrett til databaser samt av
tilgangstid til databaser; tilveiebringelse av adgang til
elektroniske oppslagstavler; utleie av tilgangstid til
databaser; gjenoppretting av datainformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209542 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011003 (220) Inn dato: 2000.09.15

(540)

DEVI DESIGN
(730) Innehaver: Linda Iren Grytten, Søreidåsen 55,
5251 Søreidgrend, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bilder; bilder med deler av maling og
applikasjoner i stoff.
KL. 25: Klær; klær med og uten dekor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209543 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011068 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

(730) Innehaver: BuyOne AB, S-103 88 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand og
rådgivning for forretningsledelse; kontortjenester;
konsulent- og rådgivningstjenester for
forretningsvirksomhet besørget via Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209544 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011499 (220) Inn dato: 2000.09.26

(540)

XEVO
(730) Innehaver: Xevo Corp, Marlborough, MA
071752, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software; for aktivering av fjerntliggende
vertssoftware program, for transaksjonsstyring av
fjerntliggende software program, for data krypterings
tjenester, for aktivering av elektroniske data
lagringstjenester, for forsyning av elektronikk,
informasjon og tjenester samt tilgang til databaser og
informasjon for bruk i beslutningstagning, rapportering,
ledelse og analyser innenfor elektroniske og digitale
informasjonstjenester, for sending, fremvisning og
lagring av transaksjoner, identifikasjon og finansiell
informasjon for bruk til elektroniske og digitale
informasjonstjenester, for elektronisk og digital måling,
autorisasjon, pålitelighetskontroll, verifikasjon og
faktureringstjenester.
KL. 42: Data krypteringstjenester; elektronisk og digital
måling, autorisasjon, pålitelighetskontroll og
verifiseringstjenester; samling, bearbeiding,
sammensetning og rapportering av data relatert til
fjerntliggende programtjenester; fremskaffelse av
kontrakt- og transaksjonsbehandlings tjenester for
elektroniske og digitale informasjons- og
tjenesteleverandører; fremskaffelse av bruker- og
leverandørtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209545 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011529 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

NEMUVIT
(730) Innehaver: Norsk Medicinal Union AS,
Ulsmågveien 28, 5224 Nesttun, NO

(740,750) Fullmektig: Olaf Bryner, Postboks 885, 5001
Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209546 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011530 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

NEMUVITA
(730) Innehaver: Norsk Medicinal Union AS,
Ulsmågveien 28, 5224 Nesttun, NO

(740,750) Fullmektig: Olaf Bryner, Postboks 885, 5001
Bergen

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209547 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011755 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

(730) Innehaver: Nextlink Communications Inc, 1505
Farm Credit Drive, 6th floor, McLean, VA 22102, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer og telekommunikasjons hardware og
software; telekommunikasjonsprodukter, herunder
telefoner; telefonsystemer, innebefattende håndsett- og
konsollenhet med konsollfasiliteter og -funksjoner i
form av standardtelefonfunksjoner, én-tasts
nummerslåing, anropsutviklingskontroll, gruppelytting,
klokke/kalender og alarm, elektronisk display samt
moduler for egenskaper i form av automatisk
nummerslåing, oppringningsrestriksjoner, hukommelse
for lagrede meldinger; høyttalende telefoner også kjent
som handsfree telefonapparater; telefonnummerslåere
og -tastaturer; telefonsvarere, opptagere av meldinger

og meldingsdetaljer; datainnsamlingsapparater;
klokkeradiotelefoner; computere; lysbølgedatalinker;
nemlig transmittere og mottagere; modemer;
dataprogrammer; telefoninstallasjonsutstyr, nemlig
enheter og utstyr for påmontering av telefoner; doble
utgang/stikkontaktsadaptere, telefonutganger/
stikkontakter, modulære plugger,
ledningskoblingsstykker og plugg-inn-konvertere;
interaktive televisjonsenheter for innhenting av
informasjon fra databaser;
telekommunikasjonssvitsjingsapparater; computer
periferutstyr; dataprogrammer for styring og behandling
av telekommunikasjonsnettverk; tale- og databærer-, -
overførings- og -mottagningsutstyr og -enheter,
herunder telekommunikasjonsbærere, -sentraler og -
fjernterminaler, overføringskanalbanker, elektroniske
plugg-inn moduler og apparater samt moduler og
apparater for multipleksing av flere telefonsamtaler
eller telefonforbindelser over et lavere antall fysiske
forbindelser (pair-gain moduler og apparater);
nettverksmultipleksere;
datakommunikasjonsmultipleksere og -konsentratorer;
bildetelefoner; fiberoptiske kabler; kobberkabler og
-ledninger; fiberoptiske koblinger; integrerte kretser;
mikroprosessorer; videotelekonferanseprodukter;
telekommunikasjonsinstallasjoner, -apparater og
-instrumenter;  datakommunikasjonsinstallasjoner,
-apparater og -instrumenter;
satellittkommunikasjonsinstallasjoner, -apparater og
-instrumenter; apparater for opptak, overføring,
mottagning, bearbeidelse eller reproduksjon av lyd,
bilder og/eller data; datamaskiner og computer
hardware; elektroniske apparater og instrumenter, alle
for bearbeidelse, logging, lagring, overføring,
mottagning, fremvisning og/eller utskrivning av data;
computer software; CD-plater; CD-ROM;
videokassetter; lydkassetter; apparater og instrumenter
for opptak, overføring, mottagning, bearbeidelse,
gjenervervelse, gjenfinning, reproduksjon,
manipulasjon, analyse, fremvisning og utskrivning av
lyd, bilder og/eller data, computer software; digitale
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; magnetiske
og optiske datamedier, herunder magnetiske disker,
optiske disker, disketter, magnetiske bånd og kassetter,
magnetiske kort, optiske kort, integrerte kretskort,
magnetiske databærere, optiske databærere;
dataterminaler; fjerne online informasjonsapparater og
-instrumenter, alle elektroniske; data publikasjoner i
elektronisk form tilveiebragt online fra databaser eller
fra fasiliteter på internett (herunder web-sider og web-
sites); computer software for å muliggjøre søk etter
data; dataspill og dataspill software;
datamaskinperiferutstyr og -enheter, herunder minne-/
lagerenheter, tastaturer, elektroniske penner, mus,
monitorer, grensesnitt; elektroniske minnekort og
elektroniske kort til bruk med kommunikasjonsapparater
og -instrumenter; forhåndsinnspilte dataprogrammer til
bruk for tilveiebringelse/forsyning av
telekommunikasjonstjenester; forhåndsinnspilte
dataprogrammer til bruk i forbindelse med, og for
oppkobling til, datanettverk, databaser og
dataoppslagstavler; deler og tilbehør for alle de
forannevnte varer.
KL. 35: Forretningskonsulenttjenester, online
datatjenester; tjenester relatert til elektronisk handel;
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bedriftsledelsesbistand for/relatert til
telekommunikasjonsnettverk;
forretningskonsulenttjenester relatert til
telekommunikasjonsnettverk og forretningsvirksomhet;
telemarkedsføring/telefonsalg, forsyning/
tilveiebringelse av telefonkatalog- og
nummeropplysningsinformasjon; annonse-, reklame- og
markedsføringstjenester samt publisitetsskapende og
salgsfremmende tjenester; forberedelse og forsyning/
tilveiebringelse av statistisk informasjon relatert til
forretningsvirksomhet; forretningstaksering, -vurdering
og -evaluering; forretningsledelsesrådgivning og -
assistanse; forretningsrådgivnings-,
forretningskonsultasjons-, forretningsforsknings- og
forretningsinformasjonstjenester; kompilasjon,
forsyning/tilveiebringelse, lagring og gjenfinning av
forretnings- og handelsinformasjon; databehandlings- og
databasetjenester; produksjon, forberedelse og
presentasjon av reklame; kompilasjon av
forretningskataloger, markedsanalyse og -forskning;
kompilasjon og transkripsjon av data; forberedelse av
forretningsrapporter; database-, online- og
internettinformasjon, rådgivnings- og
konsulenttjenester; salgsfremming;
databasehåndteringstjenester; informasjonstjenester
relatert til interaktive databaser; kompilasjon av
reklame- og annonsemateriell for bruk som websider;
forretningsinformasjon; annonse-, reklame- og
salgsfremmende tjenester forsynt/tilveiebrakt online fra
en database eller ved hjelp av websider på internett;
forenkling av salg av andres varer og tjenester via
interaktive datamaskiner eller andre
kommunikasjonsnettverk; elektronisk lagring og
gjenfinning av data og dokumenter innen områder som
forretninger, finans, nyheter, vær, sport, data og
computer software, spill, musikk, teater, film, reise,
utdannelse, livsstil, hobbyer samt emner av generell
interesse.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, herunder
langdistanse og internasjonale tale-, tekst-, telefax-,
video- og datatelekommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester basert på frame relay
protokollen;
telekommunikasjonsnettverksplanleggingstjenester,
telekommunikasjonsnettverksledelsestjenester,
telekommunikasjonsnettverksadministrasjonstjenester,
telekommunikasjonsnettverksforvaltningstjenester og
telekommunikasjonsnettverksstøttetjenester;
telekommunikasjonstjenester relatert til virtuelle
nettverk; tjenester relatert til elektronisk post, talepost
og meldingsformidling; pakketjenester (audio-, video-
og datatelekommunikasjon); datastøttet overføring av
beskjeder og bilder; audio- og
videotelekonferansetjenester; tale-, tekst-, telefax-,
video- og datatelekommunikasjonstjenester over privat
linje; telekommunikasjonstjenester relatert til
tjenesteintegrert digitalnett (ISDN); overføring av tale,
tekst, telefax, video og data via satellittbaserte,
landbaserte og/eller undersjøiske
telekommunikasjonsforbindelser;
telekommunikasjonstjenester som blir belastet
mottakeren av oppringningen (for eksempel bestillinger,
forbrukertjenester;  tekniske tjenester,
promoteringskampanjer);
telekommunikasjonsinformasjonstjenester som blir

belastet oppringeren (for eksempel værrapporter,
billettsalg); svitsjete tale-, data-, video- og
multimediatjenester; tjenester relatert til asynkron
overføringsmodus (atm); tjenester relatert til
satellittnettverk/dedikert satellittkommunikasjon (vsat);
telekommunikasjonstjenester for transponder salg og -
leasing; tjenester relatert til stedsuavhengig personlig
kommunikasjon, herunder mobil-, tale-, data- og
telefaxtjenester; tilveiebringelse/forsyning av
telekommunikasjonsforbindelser til globale
datanettverk, andre datanettverk, on-line-tjenester og
oppslagstavler; kringkastingstjenester; overførings-,
kringkastings- og nettverkstjenester, alle relatert til
data- og informasjonstilveiebringelse/-forsyning;
datastøttet overføring av beskjeder og bilder;
kommunikasjon via datamaskinterminaler; digitale
kommunikasjonstjenester; tjenester for samling,
overføring, bearbeidelse og lagring av beskjeder og
data; fjerndatatilgangstjenester; tjenester for elektronisk
datautveksling; telekommunikasjon av informasjon
(herunder websider), dataprogrammer og alle andre
data; tjenester relatert til elektronisk post;
tilveiebringelse/forsyning av
telekommunikasjonstilgang og -linker til databaser og
til internett, datakommunikasjonstjenester;
kommunikasjon via dataterminaler; tjenester for
overføring, tilveiebringelse/forsyning eller fremvisning
av informasjon for forretnings- eller private formål fra
datamaskinlagrede databanker eller via internett, online
informasjonstjenester; elektronisk overføring av data,
bilder og dokumenter via dataterminaler;
telefaxoverføring.
KL. 42: Faglige konsulenttjenester relatert til e-handel;
rådgivnings- og designtjenester relatert til software;
rådgivnings- og designtjenester relatert til computer
hardware; rådgivningstjenester relatert til
informasjonsteknologi og datanettoppbygging;
kommunikasjonskonsulenttjenester; tilveiebringelse/
forsyning av informasjon online fra databaser eller
skaffet til veie med fasiliteter fra internett;
datatjenester; design av telekommunikasjonssystemer,
nemlig mobiltelefonsystemer samt tale-, data-, telefax-
og videokommunikasjonssystemer, tekniske
konsulenttjenester relatert til telekommunikasjon;
informasjons- og rådgivningstjenester; kompilasjon,
lagring, analyse, gjenfinning og tilveiebringelse/
forsyning av informasjon, tilveiebringelse/forsyning av
tilgang samt leasing av tilgangstid til databaser og til
online datatjenester; database-, online- og
internettinformasjons-, -rådgivnings- og -
konsultasjonstjenester; informasjonstjenester relatert til
interaktive databaser og til elektroniske databaser;
skrivning, utvikling, oppdatering og design av computer
software; oppdragsskrivning, design og tegning, alt for
kompilasjon av web-sider på internett, informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til vær og restauranter;
tilveiebringelse/forsyning av informasjon online fra
databaser eller skaffet til veie fra fasiliteter på internett;
tilveiebringelse/forsyning av tjenester relatert til
mottagelse, bearbeidelse, lagring, fremvisning, opptak,
gjenfinning eller overføring av data, databaser, online
og internett informasjonsrådgivnings- og
konsultasjonstjenester; tilveiebringelse/forsyning av
informasjon relatert til en lang rekke varierende emner
gjennom globale datanettverk; og tilveiebringelse/
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forsyning av online-fasiliteter for sanntidsinteraksjon
med andre datamaskinbrukere vedrørende emner av
generell interesse, vitenskapelig og industriell
forskning; datatjenester, herunder indeksering,
gjennomgang av samt tilveiebringelse/forsyning av
tilgang til og informasjon om datanettverk, -innhold og -
tjenester;  tilveiebringelse/forsyning og leasing av
databaser, tilgangstid til databaser, dataoppslagstavler,
datanettverk, interaktive datakommunikasjonsverk,
elektroniske publikasjoner på varierende områder,
varehandels- og tjenestekataloger og -informasjon, samt
datastøttet forsknings- og referansemateriale;
dataprogrammering og softwaredesign; tilveiebringelse/
forsyning av datanettverkstjenester; lisensiering av
computer software; datatjenester herunder leasing av
tilgangstid til databaser, dataoppslagstavler,
datanettverk, samt datastøttet forsknings- og
referansemateriale innen områder relatert til
forretninger, finans, nyheter, vær, sport, beregning
(EDB) og computer software, leker, spill, musikk,
teater, film, reiser, utdannelse, livsstil, hobbyer og
emner av generell interesse; datarådgivningstjenester;
datastyrt handel via telefon og dataterminaler på
datavare- og datatjenesteområdet samt på området for
generelle forbruksvarer.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.08, 76/125,988
US, 2000.09.08, 76/125,990
US, 2000.09.08, 76/125,992
US, 2000.09.08, 76/125,996

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209548 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200011819 (220) Inn dato: 2000.10.05

(540)

MEDS
(730) Innehaver: Bergen Medikal AS, Gyldenprisveien
16, 5056 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Produkter og artikler til bruk for inkontinente,
herunder truse- og undertøysinnlegg, bleier og
hygieniske bukser.
KL. 10:  Produkter og artikler til bruk for inkontinente,
herunder laken.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209549 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200012227 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

I-CELL
(730) Innehaver: Telenor Forskning og Utvikling,
Postboks 83, 2027 Kjeller, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd, bilde, tekst og data; magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer.
KL. 38: Tele-, data- og
mobilkommunikasjonsvirksomhet; informasjon om tele-
, data- og mobilkommunikasjon; dataassistert overføring
av lyd, bilde, tekst og data; elektronisk postoverføring;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; tele-, data- og
mobilkommunikasjonsvirksomhet i form av å tilby
tjenester på internett; overvåking av informasjonskilder
på internett.
KL. 42: Edb-programmering; ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer; utleie av tilgangstid
ved bruk av database; faglige konsultasjoner (ikke om
forretninger), tekniske konsultasjoner,
ingeniørvirksomhet (ekspertise).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209550 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200012504 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

TRYM-FESTDRAKT
(730) Innehaver: Berit Jeanette’s design, Hilton 40 D,
2040 Kløfta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, festdrakt til gutt og herre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209551 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013122 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

(730) Innehaver: Genencor International Inc, 925 Page
Mill Road, Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bioteknologirelaterte tjenester; inkludert
teknisk konsultasjon, forskning og utvikling innenfor
genoppdagelser, funksjonell genforskning, protein- og
enzymproduksjon og helbredelsessystemer, molekylær
evolusjon og design, menneskelig immunologi, styring
av stoffskifte og avleiringsleveringssystemer for
helsepleie, jordbruk, industrielle kjemikalier,
rengjøringsprodukter, tekstilbehandling,
kornbehandling, mat, fôr, personlig pleie og
farmasøytisk industri, blant andre; gen- og
proteinteknikktjenester; vitenskapelig forskning; design
og testing av ny bioteknologi og helsepleie, nytt
jordbruk og nye industrielle kjemiske produkter;
immunbiologisk forskning og testing.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209552 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013141 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

MOBILSPAR
(730) Innehaver: Smart Club Telecom AS,
Smalvollveien 65, 0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjon
om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester,
personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer
elektronisk kommunikasjon), satellittoverføring,
telefonisk kommunikasjon, telefontjenester, utleie av
telefoner, utleie av telekommunikasjonsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209553 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013142 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

SMART MOBILSPAR
(730) Innehaver: Smart Club Telecom AS,
Smalvollveien 65, 0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjon
om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester,
personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer
elektronisk kommunikasjon), satellittoverføring,
telefonisk kommunikasjon, telefontjenester, utleie av
telefoner, utleie av telekommunikasjonsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209554 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013229 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

CYBERROV
(730) Innehaver: Hitec Subsea AS, Postboks 8120,
4068 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; regnemaskiner,
videokamera; videobånd; dimmere for lys; monitorer;
kabler; koplingsenheter; releer; kort med integrerte
kretser; integrerte kretser; elektriske trykte kretser,
elektriske kontrollapparater; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet; styreanordninger, deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209555 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013284 (220) Inn dato: 2000.11.02

(540)

OMNISHIFT
(730) Innehaver: Omnishift Tecnologies Inc, 2290 N.
First St., Ste. 102, San Jose, CA 95131, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for adgang og nyttiggjørelse
av program og data via et globalt informasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.31, 76/120611

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209556 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013285 (220) Inn dato: 2000.11.02

(540)

OMNISHIFT
(730) Innehaver: Omnishift Tecnologies Inc, 2290 N.
First St., Ste. 102, San Jose, CA 95131, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsulent- og datamaskintjenester, nemlig
utvikling/fremskaffelse av programvareløsninger for å
godkjenne tilgang og utnyttelse av programmer og data
via et globalt informasjonsdatanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.31, 76/120618

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209557 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013304 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

MEGASOL
(730) Innehaver: Sigma-Tau Healthscience SpA, Via
Treviso, 4, I-00040 Pomezia, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter; ernæringsmidler, slik
som næringsmiddelbaserte (ernæring) stoffer som har en
farmasøytisk effekt; kost-tillegg; næringsmiddeltillegg.

(300) Prioritet:
EM, 2000.05.13, 1654748

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209558 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013327 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Luftforfriskningsmidler og luftrensemidler for
næringsvirksomhet, industriell- og institusjonell
virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209559 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013880 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

LORAL GLOBAL
ALLIANCE

(730) Innehaver: Loral Space Licensing Ltd, 3 Them.
Dervis Street, Julia House, 1066 Nicosia, CY

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209560 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013897 (220) Inn dato: 2000.11.09

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet relatert
til behandling og håndtering av astma.
KL. 42: Medisinske og hygieniske tjenester,
vitenskapelig og industriell forskning, alle relatert til
behandling og håndtering av astma.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209561 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013898 (220) Inn dato: 2000.11.09

(540)

MISS SELFRIDGE
(730) Innehaver: A.G. Clothing Ltd, London W1P
3AE, England, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209562 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013963 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

QUADROPLAST
(730) Innehaver: Trefileurope SA, 25 Avenue de Lyon,
F-01000 Bourg-En-Bresse, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ikke-elektriske metallkabler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209563 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013986 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209564 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013987 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209565 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013988 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209566 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013989 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209567 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013990 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209568 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013991 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209569 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013992 (220) Inn dato: 2000.11.14

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tor Ltd, 1013 Centre Road,
Wilmington, New Castle, DE 19805, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209570 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013996 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Anzur Norge AS, Rognerudveien 23
A, 0681 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.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling;
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209571 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014011 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

LIFETONE
(730) Innehaver: Fertility Acoustics Inc, 836 Main
Street, Buffalo, NY 14202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Diagnoseapparater for medisinske formål;
hormondetektorer, eggløsningsdetektorer og
fruktbarhetsdetektorer.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.24, 76/055,246

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209572 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014014 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

(730) Innehaver: Arvid Undebakke, Romsdalsgt. 3 B,
0556 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; julepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209573 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014015 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

PAYWORKS
(730) Innehaver: VeriFone Inc, 4988 Great America
Parkway, Santa Clara, CA 95054, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, computer software for bruk
i transaksjonsbehandling og finansielle anvendelser over
et globalt datanettverk; 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.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.26, 78/14409

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209574 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014021 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

(730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS,
Postboks 300 Forus, 4035 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Bensin, oljer, gass.
KL. 35: Bistand ved drift av bensinstasjoner;
demonstrasjoner av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209575 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014022 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS,
Postboks 300 Forus, 4035 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Bensin, oljer, gass.
KL. 35: Bistand ved drift av bensinstasjoner;
demonstrasjoner av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209576 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014024 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

AVAILIX
(730) Innehaver: Lineo Inc, 390 South 400 West,
Lindon, UT 84042, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer hardware;
computer software og computer hardware som
tilveiebringer høy tilgjengelighet for nettverksdrift,
datagruppering og bruddtoleranse gjennom
lastbalansering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209577 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014050 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

XPLAN
(730) Innehaver: Sherwood Services AG,
Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software for planlegging, beregning
og evaluering av terapeutiske midler vedrørende
medisinsk stråleterapi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209578 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014053 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

POO HAPPENS. SO
WHAT?

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Engangsbleier laget av papir og/eller cellulose.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209579 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014073 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

TAKES YEARS OFF
YOUR HAIR

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

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.05.18, 78/008724

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209580 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014088 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

YESSAT
(730) Innehaver: Telenor Broadband Services AS,
Keyersgt. 13, 0165 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tele- og datakommunikasjonsutstyr; integrerte
dataprogram, dataprogramvare, telefoner,
mobiltelefoner, satellittelefoner.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
satellittvirksomhet, satellittoverføring.
KL. 42: Edb-programmering, datamaskinvare og
programvare; teknisk planlegging og utvikling av tele-
og datakommunikasjonsutstyr og satellitter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209581 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014089 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

YESAT
(730) Innehaver: Telenor Broadband Services AS,
Keyersgt. 13, 0165 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tele- og datakommunikasjonsutstyr; integrerte
dataprogram, dataprogramvare, telefoner,
mobiltelefoner, satellittelefoner.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
satellittvirksomhet, satellittoverføring.
KL. 42: Edb-programmering, datamaskinvare og
programvare; teknisk planlegging og utvikling av tele-
og datakommunikasjonsutstyr og satellitter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209582 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014262 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(730) Innehaver: Ramada Trading Ltd, 125 Finsbury
Pavement, London EC2A 1LE, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209583 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014266 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

SENDA
(730) Innehaver: Vina Concha Y Toro SA, Nva.
Tajamar 481, Torre Norte Piso 15, Las Condes,
Santiago, CL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin, brennevin, musserende vin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209584 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014282 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

KLARA KLOK
(730) Innehaver: Ungdomsinformasjonen i Nordland,
Nordland fylkeskommune, Postboks 1115, 8001 Bodø,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Helseinformasjon til ungdom og unge voksne
gitt av fagpersoner, tilveiebrakt via et nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209585 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014297 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(730) Innehaver: Dril-Quip Inc, Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Utstyr i form av mini-separatorer,
kontrollventiler, manifolder og styringsutstyr for bruk
til å forhindre støtvis strømning av væske som enheter
atskilt av gass i olje- og gassrørledninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209586 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014357 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

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

(730) Innehaver: Oslo Eiendom AS, Postboks 80
Skøyen, 0212 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell
Horten DA v/Cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, taksering av fast
eiendom, eiendomsmegler for fast eiendom,
eiendomsomsetning, meglerforretninger for fast
eiendom og utleie av kontorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209587 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014556 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

(730) Innehaver: Unn Skomsøy, Gml. Strømsvei. 47,
2010 Strømmen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær herunder strømper og undertøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209588 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014570 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

TEPO
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SA, c/o Crédit
Européen, 52, route d’Esc, LU-1470 Luxembourg, LU

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

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

(300) Prioritet:
EM, 2000.11.07, 001951565

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209589 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014571 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

TEEPO
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SA, c/o Crédit
Européen, 52, route d’Esc, LU-1470 Luxembourg, LU

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

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

(300) Prioritet:
EM, 2000.11.07, 001941699

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209590 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014575 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

VIPERS
(730) Innehaver: Knut Brox, Ryensveien 63, 4658
Tveit, NO

(740,750) Fullmektig: Magne Vindenes, Rådyrveien
44, 4622 Kristiansand S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre, og vilt; grønnsaker, geléer,
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209591 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014797 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

KRONSNUS
(730) Innehaver: Swedish Match North Europe AB, S-
118 85 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209592 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014836 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

IDENTITY
(730) Innehaver: The House of Terence Proprietary
Ltd, Level 7, 486 Albert Street, East Melbourne, Vic
3002, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater; toalettpreparater og
produkter; hårshampo; hårspray; hårvann; såper;
parfymevarer; preparater for håret; preparater for
kroppen; balsam/kremer; preparater for hårkrølling;
hårfargeprodukter; hårfjerningsvoks;
hårfjerningsmidler; rengjørings-/rensemidler;
parfymevarer; toalettpreparater og produkter;
hårfargestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209593 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014889 (220) Inn dato: 2000.12.05

(540)

NEWVAC
(730) Innehaver: Cryovac Inc, Park 80 East, Saddle
Brook, NJ 07663, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner for emballering/innpakking av
næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209594 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014891 (220) Inn dato: 2000.12.05

(540)

REDSTONE
(730) Innehaver: RDP Svenska AB, Göteborgsvägen
19, S-504 35 Borås, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209595 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014893 (220) Inn dato: 2000.12.05

(540)

LIVEQUEST
(730) Innehaver: Schlumberger Technology Corp,
Houston, TX, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Fremskaffe tilgang til dataprogramvare for
bruk i olje- og gassundersøkelser og produksjon via et
globalt informasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.21, 76/074,770

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.08.13 - nr 33

32

(111) Reg.nr.: 209596 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014894 (220) Inn dato: 2000.12.05

(540)

PASSIONATELY
EXOTIC

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av
husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr;
næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre,
fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter;
drikker som overveiende inneholder melk; supper;
kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske,
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt
eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter
bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt
eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket,
kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost;
smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever,
fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede,
kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker,
rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre
spiselige oljer eller fett eller av melk eller
meieriprodukter.
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn
og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av
ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter;
alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk;
sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209597 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015147 (220) Inn dato: 2000.12.08

(540)

OFFICEPLANET
(730) Innehaver: eCommerce Industries Inc, 2070
Chain Bridge Road, Suite 650, Vienna, VA 22182, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, 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.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
direktekoplede (on-line) detaljhandelstjenester
omfattende et vidt spekter av kontorartikler,
kontorprodukter, kontormøbler, datamaskiner og
datamaskinrelaterte artikler og produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209598 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015360 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

MEGABUCKS
(730) Innehaver: IGT Navada Corp, 9295 Prototype
Drive, Reno, NV 89511, US

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS,
Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spilleautomater.
KL. 41: Underholdning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209599 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015404 (220) Inn dato: 2000.12.13

(540)

(730) Innehaver: AB Electrolux, S-105 45 Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Filter for støvsugere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209600 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015488 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jernbanepersonalets Forsikring
Gjensidig, Storgt. 5, 0155 Oslo, NO og
Jernbanepersonalets Sparebank, Storgt. 5, 0155 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209601 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015497 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

PENMASTER
(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. 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, tusjpenner og penner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209602 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015498 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

DU ER EN ENGEL
(730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer.
KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer).
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, datamaskinperiferiutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på
databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør
til alle forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning;
lamper for belysning; lampetter; lampeskjermer; deler
og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy
og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast;
soveposer for camping; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål;
stålull; råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer,
porselen og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til

alle forannevnte varer.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser;
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og
synåler; kunstige blomster; brosjer; brystnåler; spenner
(klestilbehør), hårspenner, skospenner, beltespenner,
spenner for klær; jakkemerker (buttons); kunstig hår;
løshår; løsskjegg; kunstige barter; hårfletter; hårbånd;
nåler for hårkrølling; hårnett; hårnåler; hårpynt
(dekorativ); kunstig frukt; startnummer for idrettsformål
og for konkurranseformål.
KL. 27: Tepper, ryer og matter; tapeter (ikke av
tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter
(preparerte); preparerte peanøtter; potetchips;
potetskiver.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; chips (kornprodukt); cornflakes;
kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker,
sjokoladebaserte drikker, kaffedrikker, kakaodrikker,
sjokoladedrikker; peanøtter (konditorvarer); pizzaer;
popcorn; karameller (godterier); lakris (søtsaker);
pastiller (sukkertøy); sjokolade; sukkertøy; søtsaker;
kjeks.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester
(for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf);
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer;
radiokommunikasjon; radiokringkasting;
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk
kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering;
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av
overføringsapparater for beskjeder.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av
kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr;
utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av
bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer
og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og
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radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
impresariovirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell
forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på
videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter;
fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester
(trykk); litografisk trykking; meteorologisk
informasjonstjeneste; moteinformasjon;
nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger;
oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering
av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking;
silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209603 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015499 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer.
KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer).
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, datamaskinperiferiutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på

databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør
til alle forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning;
lamper for belysning; lampetter; lampeskjermer; deler
og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 15: Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy
og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast;
soveposer for camping; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål;
stålull; råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer,
porselen og keramikk.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser;
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og
synåler; kunstige blomster; brosjer; brystnåler; spenner
(klestilbehør), hårspenner, skospenner, beltespenner,
spenner for klær; jakkemerker (buttons); kunstig hår;
løshår; løsskjegg; kunstige barter; hårfletter; hårbånd;
nåler for hårkrølling; hårnett; hårnåler; hårpynt
(dekorativ); kunstig frukt; startnummer for idrettsformål
og for konkurranseformål.
KL. 27: Tepper, ryer og matter; tapeter (ikke av
tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter
(preparerte); preparerte peanøtter; potetchips;
potetskiver.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; chips (kornprodukt); cornflakes;
kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker,
sjokoladebaserte drikker, kaffedrikker, kakaodrikker,
sjokoladedrikker; peanøtter (konditorvarer); pizzaer;
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popcorn; karameller (godterier); lakris (søtsaker);
pastiller (sukkertøy); sjokolade; sukkertøy; søtsaker;
kjeks.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester
(for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf);
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer;
radiokommunikasjon; radiokringkasting;
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk
kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering;
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av
overføringsapparater for beskjeder.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av
kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr;
utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av
bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer
og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
impresariovirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell
forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på
videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter;
fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester
(trykk); litografisk trykking; meteorologisk
informasjonstjeneste; moteinformasjon;
nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger;
oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering
av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking;
silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209604 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015501 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

(730) Innehaver: Baume & Mercier SA, 9, rue le
Royer, CH-1227 Genève, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Mansjettknapper av edelmetall eller overtrukne
hermed; smykker, edelstener, kronometere, ur, klokker
(ur).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209605 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015746 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

TRUXA
(730) Innehaver: Toms Fabrikker A/S, DK-2750
Ballerup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sjokolade, sjokoladevarer, sukkervarer og
konfektyrvarer, lakris og lakrisvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209606 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015839 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

(730) Innehaver: Nextra AS, Postboks 393 Skøyen,
0213 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Tilby bedrifter sikker tilgang til et
kommunikasjonsnettverk på Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209607 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015843 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

(730) Innehaver: Nextra AS, Postboks 393 Skøyen,
0213 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Tilby sikker tilgang til et
kommunikasjonsnettverk på internett hjemme eller på
reise.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209608 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015857 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

(730) Innehaver: Ripcord Systems Inc, 616 1st Avenue,
7th Floor, Seattle, WA 98104, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiiske, kinematografiiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.10.24, 76/154,034
US, 2000.10.24, 76/154,035

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209609 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015860 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

TRESSALLURE
(730) Innehaver: General Wig Manufacturers Inc,
Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Parykker og tupéer.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.11, 76/086626

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209610 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015862 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av transdermale
befruktningshindrende midler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209611 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015863 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av transdermale
befruktningshindrende midler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209612 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015868 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

WOODFORD RESERVE
(730) Innehaver: Brown-Forman Corp, 850 Dixie
Highway, Louisville, KY 40210-1091, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl);
alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit og
brennevin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209613 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015876 (220) Inn dato: 2000.12.28

(540)

FORUM TUFI DUEK
(730) Innehaver: Forum Confeccões Ltda, Mooca,
03177-010 São Paulo - SP, BR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209614 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200015877 (220) Inn dato: 2000.12.28

(540)

(730) Innehaver: WebOn AS, Brygge Vest, Jarlsø,
3124 Tønsberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling for andre, av et utvalg varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se og kjøpe disse varene.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209615 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200100600 (220) Inn dato: 2001.01.10

(540)

CHISYS
(730) Innehaver: West Pharmaceutical Services Inc,
101 Gordon Drive, Lionville, PA 19341-0645, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter; medisinske
apparater og innretninger, nemlig leveringssystemer for
legemidler.
KL. 42: Vitenskapelig, industriell og medisinsk
forskning; faglige konsultasjoner, ikke om forretninger;
forskning, utvikling og konsultasjoner innenfor området
leveringssystemer for legemidler samt
legemiddelleveringsteknologi.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.07, 76/124,779

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209616 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200101861 (220) Inn dato: 2001.02.07

(540)

(730) Innehaver: Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab),
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK

(740,750) Fullmektig: Leo Pharma AS, Lilleakervn. 25,
0283 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Landbruks-, skogbruks- og
havebruksprodukter, samt korn (ikke inneholdt i andre
klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø
og såkorn, naturlige planter og blomster, næringsmidler
til dyr, malt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209618 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200102734 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

(730) Innehaver: Dunhill Tobacco of London Ltd, 1A
St. James’s Street, London SW1A 1EF, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Sigaretter, sigarer, cigarillos, pipetobakk,
rulletobakk, tobakk og tobakksprodukter.

(300) Prioritet:
FR, 2000.11.23, 00/3066432

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209619 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200102738 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

(730) Innehaver: Medical Compliance Systems AS,
Inkognitogata 1, 0258 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, samt
apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalisering og kontroll; doseringsapparater;
tidsregistreringsapparater; alarminstrumenter; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, dataprogrammer,
databehandlingsutstyr og datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209620 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200102740 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

STODDARD’S
(730) Innehaver: Stoddard’s Inc, 50 Temple Place,
Boston, MA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Oppstilling for andre, et utvalg av varer
gjennom et globalt datanett, slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se og kjøpe varene ved hjelp
av telekommunikasjon, herunder knivsmedvarer,
kjøkkenredskaper, personlige artikler, fiskeutstyr, optisk
utstyr, lommelykter, værinstrumenter, klokker og ur,
lærvarer, bøker, magasiner, røketilbehør,
skriveinstrumenter, klestilbehør for menn og kvinner,
reiseeffekter og haike- og teltutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209621 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200102743 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

STATOIL - THE
ENERGY SOURCE

(730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS,
Postboks 300 Forus, 4035 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Petroleum; petroleumsprodukter; smøreoljer;
naturgass; brennstoff fra råolje.
KL. 40: Raffinering av råolje og bearbeidelse av
raffineringsprodukter, bearbeidelse av tørrgass,
naturgass og naturlige gassvæsker, bearbeidelse av
petrokjemiske produkter.
KL. 42: Undersøkelse og leting etter olje og gass;
undersøkelse av oljefelt; ingeniør- og
forskningstjenester, alt relatert til dypvannsteknologi;
planleggingstjenester relatert til bygging av
oljeplattformer; oljebrønnstesting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209622 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200102744 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

STATOIL -
ENERGIKILDEN

(730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS,
Postboks 300 Forus, 4035 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Petroleum; petroleumsprodukter; smøreoljer;
naturgass; brennstoff fra råolje.
KL. 40: Raffinering av råolje og bearbeidelse av
raffineringsprodukter, bearbeidelse av tørrgass,
naturgass og naturlige gassvæsker, bearbeidelse av
petrokjemiske produkter.
KL. 42: Undersøkelse og leting etter olje og gass;
undersøkelse av oljefelt; ingeniør- og
forskningstjenester, alt relatert til dypvannsteknologi;
planleggingstjenester relatert til bygging av
oljeplattformer; oljebrønnstesting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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(111) Reg.nr.: 209623 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200013028 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

INFO 2 GO
(730) Innehaver: Targeted AS, St. Olav gt. 26, 0166
Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209624 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 200014268 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Butikkbaker’n Norge AS, Postboks
78, 8058 Tverlandet, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13

(111) Reg.nr.: 209625 (151) Reg.dato: 2001.07.19

(210) Søk.nr.: 199905386 (220) Inn dato: 1999.06.03

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til WEEKEND AVISEN

(730) Innehaver: Det Berlingske Officin A/S,
Pilestræde 34, DK-1147 København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Aviser og tidsskrifter lagret på elektroniske
medier.
KL. 16: Aviser, tidsskrifter, trykksaker, fotografier og
papirvarer.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 41: Utgivervirksomhet, herunder utgivelse av
aviser og tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.08.13
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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.: 2R235230
(151) Int. reg. dato: 2000.09.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.04

(540)

(730) Innehaver: Johannes Graupner, 92-94, Stuttgarter
Strasse, D-73230 Kirchheim Unter Teck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Mechanical, electrical and jet engines, internal
combustion engines, diesel engines or engines with low
cubic capacity, electric engines as accessories for toys
listed in class 28.
KL. 9:  Electronic, electrical or mechanical remote
controls.
KL. 12:  Mechanical, electrical and jet engines, internal
combustion engines, diesel engines or engines with low
cubic capacity.
KL. 16:  Plans and assembly instructions for models;
transfers; paper models for fretsaw tasks.
KL. 20:  Wood models for fretsaw tasks.
KL. 28:  Toys, namely model aeroplanes, model boats,
cars and trains of all kinds and completed with
mechanic, electrical or jet propulsion, construction

boxes, accessories for such toys, namely wheels, tanks,
filler cans, coatings, propellor tips, cowlings, hoists,
control cables made of steel, control handles, propellors
for aeroplanes and boats, sails, masts, dethermalisers,
anchor chains, anchor pullies, anchors, portholes,
steering wheels, rapid starter motors, servomechanisms,
switches; fretsaws as toys.

Gazette nr.: 21/00
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(111) Int. reg. nr.: R399960
(151) Int. reg. dato: 1993.06.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.25

(540)

NIROSTA
(730) Innehaver: Fackelmann GmbH + Co, 6, Werner-
von-Siemens-Strasse, D-91217 Hersbruck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Steel goods from Solingen, namely: knives of
all sorts (except paper-knives), bread-cutting machines,
can-openers.
KL. 8:  Steel goods from Solingen, namely: knives of
all sorts (except paper-knives), table forks, scissors,
tongs, tweezers, spoons, oyster knives, steak hammers,
cucumber slicers, tools for splitting wood, horse-shoe
cutters and toeing files for blacksmiths, bone choppers,
salad servers (forks and spoons), asparagus cutters,
butchers’ steels, hair shavers, knives, styluses, can-
openers, turnip cutters, implements for opening bottles
of champagne, sugar tongs.
KL. 10:  Steel goods from Solingen, namely: surgical
knives, surgical scissors, forceps and tweezers for
medical purposes, medicine spoons.
KL. 21:  Steel goods from Solingen, namely: cork-
screws, cake slices.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: R450037
(151) Int. reg. dato: 1999.12.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.21

(540)

(730) Innehaver: «Dr. Maertens» Marketing GmbH, An
der Ach 3, D-82402 Seeshaupt, DE og «Dr. Martens»
International Trading GmbH, 20, Haidelweg, D-81241
München, DE

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

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

Gazette nr.: 14/00
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(111) Int. reg. nr.: R452825
(151) Int. reg. dato: 2000.04.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.09

(540)

HERMAL
(730) Innehaver: Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co,
3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, essential oils, medicated soap,
laundry starch and starch preparations for cosmetic use.
KL. 5:  Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, disinfectants, namely disinfectants for medical
and cosmetic use.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: R454755
(151) Int. reg. dato: 2000.07.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.25

(540)

MARTINAL
(730) Innehaver: Martinswerk GmbH für chemische
und metallurgische Produktion, Kölner Strasse 110, D-
50127 Bergheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial and scientific
use, namely aluminum oxides, aluminum hydroxides
and aluminum salts; raw mineral materials included in
class 1, excluding asbestos and asbestos cement;
catalysts; mineral binders and fillers for paper
manufacturing; mineral and chemical raw materials for
manufacturing glass and porcelain goods, excluding
asbestos and asbestos cement.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 509162
(151) Int. reg. dato: 1987.02.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.09

(540)

DUOLAN
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Non-medicinal additives for fodder.

Gazette nr.: 21/00

(111) Int. reg. nr.: 621153
(151) Int. reg. dato: 1994.07.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.19

(540)

WOMEN’S SECRETS
(730) Innehaver: Women’s Secrets SA, Avda. del
Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery and cosmetic goods, soaps,
preparations for cleaning, essential oils.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 662589
(151) Int. reg. dato: 1996.09.07

(540)

TRIMAX
(730) Innehaver: LTS Lohmann Therapie-Systeme
GmbH, 2, Lohmannstrasse, D-56626 Andernach, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.
KL. 5: Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 16/96

(300) Prioritet:
DE, 1996.03.15, 396 12 542



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.08.13 - nr 33

46

(111) Int. reg. nr.: 687498
(151) Int. reg. dato: 1998.02.11

(540)

D’ISTINTO
(730) Innehaver: BRL Hardy Europe Ltd, Hardy
House, 4 Dorking Road, Epsom, Surrey, KT18 7LX,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Wines, spirits and liqueurs.

Gazette nr.: 4/98

(111) Int. reg. nr.: 715959
(151) Int. reg. dato: 1999.06.01

(540)

PANDATEL
(730) Innehaver: Pandatel AG, 25, Fasanenweg, D-
22145 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical devices for data transfer, optical
devices for data transfer; electrical networks for data
transfer, especially electrical components; optical
networks for data transfer, especially optical
components; data processing components, computer;
electrical conductors, optical conductors.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.14, 399 01 507.8/09

(111) Int. reg. nr.: 718108
(151) Int. reg. dato: 1999.07.30
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.15

(540)

POURQUOI PAS
(730) Innehaver: Besson, 100 rue Réaumur, F-75002
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather; animal skins,
goods of leather or imitation leather excluding cases
adapted to the products they are intended to contain,
gloves and belts); purses, overnight bags, school bags;
saddlery; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels,
wallets, document wallets, key cases (leather goods);
attaché cases, purses not made of precious metal, beach
bags; sling bags for carrying infants; shoulder bags;
rucksacks; sports bags.
KL. 24:  Fabric, adhesive fabric for application by heat,
furnishing fabrics; bed linen, sheets, pillowcases,
bedspreads, bath linen (except clothing); towels; textile
wall hangings, curtains; table linen, tablecloths,
oilcloths (tablecloths); tea towels, sleeping bags (sewn
covers as sheet substitutes); household linen, cloths,
furniture covers; curtains and blinds of textile;
handkerchieves (textile); cushion covers; travelling
rugs; household linen; upholstery fabric.
KL. 25:  Ready-made clothing for men, women and
children, knitwear, lingerie, undergarments, dressing
gowns, bathrobes, swimming costumes, pyjamas,
housecoats, jumpers, skirts, dresses, trousers, jackets,
coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, shawls, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, sportswear
(except diving clothes); hats, caps, socks, hose, tights,
footwear (excluding orthopaedic footwear), slippers,
boots; suits; leather clothing; imitation leather clothing.

Gazette nr.: 21/00
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(111) Int. reg. nr.: 722472
(151) Int. reg. dato: 1999.10.26

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text DIGITAL LOGIC
is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Digital-Logic AG, Nordstrasse 4F,
CH-4542 Luterbach, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software.
KL. 16:  Printed matter, instructional or teaching
material (excluding apparatus).
KL. 42:  Development of programs for data processing.

Gazette nr.: 24/99

(111) Int. reg. nr.: 723394
(151) Int. reg. dato: 1999.10.04

(540)

SOLARIA
(730) Innehaver: KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-
50679 Köln, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Skilled tradesmen services, namely electrical
installation services, plumbing as well as gas and water
installation services and cleaning of exhibition stands;
assembly of ready-to-use exhibition stand equipment
and furniture.
KL. 41:  Organisation of congresses and meetings.
KL. 42:  Technical consultancy destined for exhibitors;
construction drafting; ready-to-use exhibition stand
assessment.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 723411
(151) Int. reg. dato: 1999.11.02

(540)

FACIL
(730) Innehaver: Ela Medical, 98-100, rue Maurice
Arnoux, F-92120 Montrouge, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Leads for cardiac stimulators.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.05.26, 99 795 113

(111) Int. reg. nr.: 725298
(151) Int. reg. dato: 1999.12.09

(540)

CAPA
(730) Innehaver: Solvay, 33, rue du Prince Albert, B-
1050 Brussel, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for the artificial and synthetic resin
production industry, unprocessed artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics, caprolactone, caprolactone
substitutes, caprolactone homopolymers, caprolactone
copolymers with other monomers and reaction products
for such polymers.
KL. 17:  Plastics in extruded form for use in
manufacture.

Gazette nr.: 1/00
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(111) Int. reg. nr.: 725329
(151) Int. reg. dato: 1999.11.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gizeh Raucherbedarf GmbH, Breiter
Weg 40, D-51702 Bergneustadt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Cigarette paper, individual cigarette papers,
cigarette sleeves, especially cigarette sleeves with
filters, cigarette paper tubes; smokers’ articles, namely
utensils for making your own cigarettes, especially
hand-held machines for rolling cigarettes from loose
tobacco using cigarette paper or cigarette tubes; tobacco
smoke filters, pipe cleaners, pipe stems, tobacco cases,
cigarette holders; lighters (all abovementioned goods
not made of precious metals and their alloy products or
laminated therewith); tobacco, especially smoking
tobacco.

Gazette nr.: 1/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.12, 399 40 733.2/34

(111) Int. reg. nr.: 727514
(151) Int. reg. dato: 2000.01.05

(540)

VIVOCE
(730) Innehaver: Nokia Mobile Phones Ltd,
Keilalahdentie 4, SF-02150 Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical systems, software and apparatus for
recording, storing, transmission, receiving or
reproducing of data, sound, images and/or video;
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data,
image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio
transceivers or receivers, facsimiles and computers
connected to the global communication networks;
wireless telephones, pagers; accessories and spare parts
for all aforesaid goods; all included in this class.
KL. 38:  Satellite, telephone, telegram, telex, facsimile
and e-mail communication services; telecommunication
services, especially those connected to the global
communication network, namely services for transfer of
data, images, voice and/or video; telematic services; all
included in this class.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.08.04, T199902460
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(111) Int. reg. nr.: 728105
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

PETIT PATAPON
(730) Innehaver: DISTEBE- Distribuicao de Produtos
Têxteis SA, Rua Cândido da Cunha, 34, 4750 Barcelos,
PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
KL. 16:  Paper, photographs, artists’ supplies, office
equipment (except furniture), plastic materials for
packaging (not included in other classes).
KL. 24:  Fabrics and textile materials not included in
other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.
KL. 26:  Buttons, embroidery, ribbons, artificial
flowers.
KL. 28:  Games, toys, gymnastic articles, Christmas
tree decorations.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.08.17, 339 194

(111) Int. reg. nr.: 728163
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

(730) Innehaver: DISTEBE- Distribuicao de Produtos
Têxteis SA, Rua Cândido da Cunha, 34, 4750 Barcelos,
PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
KL. 16:  Paper, photographs, artists’ supplies, office
equipment (except furniture), packaging materials made
of plastic (not included in other classes).
KL. 24:  Fabrics and textile materials not included in
other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.
KL. 26:  Buttons, embroidery, ribbons, artificial
flowers.
KL. 28:  Games, toys, gymnastic articles, Christmas
tree decorations.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.08.17, 339 190
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(111) Int. reg. nr.: 728164
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

(730) Innehaver: DISTEBE- Distribuicao de Produtos
Têxteis SA, Rua Cândido da Cunha, 34, 4750 Barcelos,
PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
KL. 16:  Paper, photographs, artists’ supplies, office
equipment (except furniture), plastic materials for
packaging (not included in other classes).
KL. 24:  Fabrics and textile materials not included in
other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.
KL. 26:  Buttons, embroidery, ribbons, artificial
flowers.
KL. 28:  Games, toys, gymnastic articles, Christmas
tree decorations.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.08.17, 339 193

(111) Int. reg. nr.: 728696
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

(730) Innehaver: Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, 8,
rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in science, photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.
KL. 3: Perfumery
KL. 5: Veterinary and sanitary products; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
KL. 6: Common metals, wrought, semi-wrought metals
and their alloys; anvils; building materials of metal;
transportable buildings made of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, metal pipes; safes and safety
cashboxes; nails and screws; metal products included in
this class; ores.
KL. 8: Cutlery, forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.
KL. 9: Light current engineering apparatus and
instruments, namely for use in telecommunication, for
high frequency technique and regulating technology;
data processing apparatus (computers); scientific,
nautical, surveying apparatus and instruments;
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
apparatus and equipment; fire extinguishers; counters.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam
generating, refrigerating, ventilating, water supply and
sanitary installations; electric kettles.
KL. 13: Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watch movements, watch
parts; time measuring apparatus, pendulettes.
KL. 15: Musical instruments and musical boxes.
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KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class; stationery goods; wrapping paper;
paper products for cleaning and personal care, included
in this class; printing products; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printing types; printing
blocks.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, balata and
substitutes, asbestos, mica and goods made thereof
included in this class; rubber goods as semi-processed
goods, as plates, as sheets; products made of semi-
processed plastics, packing, stopping and insulating
materials; flexible non-metallic pipes.
KL. 18: Briefcases, photo albums, spectacle cases,
garment bags for travel, agenda leather covers, purses,
wallets, key rings, umbrellas, vanity bags, vanity cases,
toilet bags, note books, bags, suitcases, kitbags, all these
products in leather.
KL. 19: Non-metallic building materials; natural and
artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and
gravel; non-metallic rigid pipes for building; products
for road building, namely asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic
monuments.
KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods
included in this class made of wood, cork, reed,
rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics; pegs,
crates, transport pallets, casks, transport or storage
receptacles, containers, reels for yarn, all said goods not
made of metal, works of art of wood, wax, plaster or
plastic.
KL. 21: Containers (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, artwork of
glass, porcelain and earthenware.
KL. 22: Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags
for the transport and storage of materials in bulk;
padding and stuffing materials (not of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials.
KL. 26: Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings),
textile ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets,
pins and needles; artificial flowers.
KL. 27: Carpets, rugs; mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall
hangings.
KL. 28: Games, toys, gymnastic articles (except
clothing); Christmas tree decorations.
KL. 29: Meat, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams, compotes; edible oils and fats.
KL. 31: Horticultural and forestry products included in
this class; live animals; fresh fruit and vegetables;
plants and flowers; animal feed, malt.
KL. 34: Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35: Advertising, advertising via electronic media,
especially on global computer networks (the Internet);

retail sale; business management; business
administration; office functions.
KL. 36: Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations.
KL. 37: Construction; installation and repair services;
after-sales services, namely repair, upkeep and
maintenance services for horological products.
KL. 38: Telecommunications; supply of commercial
information via telecommunication facilities, especially
on global computer networks (the Internet).
KL. 39: Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 40: Treatment of materials.
KL. 41: Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities.
KL. 42: Temporary accommodation; medical, health
and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services, scientific and industrial research;
computer programming; creation of designs and models.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.06.04, 467503

(111) Int. reg. nr.: 728708
(151) Int. reg. dato: 2000.01.05

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The number 95 is excluded
from the legal protection

(730) Innehaver: Saab Automobile AB, S-461 80
Trollhättan, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles for transportation; vehicles for
locomotion by land, air or water, automobiles and parts
and components thereto.
KL. 37:  Repair and maintenance of vehicles for
transportation.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.07.06, 99-5128
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(111) Int. reg. nr.: 728826
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
descaling preparations, other than for household
purposes.
KL. 3:  Soaps, detergents and bleaching preparations,
rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; stain removers, polishing and scouring
preparations; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, plastic, stone, ceramics, china and textiles.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.13, 655846

(111) Int. reg. nr.: 728837
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
descaling preparations, other than for household
purposes.
KL. 3:  Soaps, detergents and bleaching preparations,
rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; stainremovers, polishing and scouring
preparations; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, plastic, stone, ceramics, china and textiles.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.13, 655843
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(111) Int. reg. nr.: 729487
(151) Int. reg. dato: 2000.03.02

(540)

PRENAX
(730) Innehaver: Prenax AB, Box 15122, S-161 15
Bromma, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business administration namely supplying of
subscriptions and other orders regarding printed
publications and publications in the form of computer
programs, software licences and CD-ROM.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 730755
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24

(540)

TROMBOPLEX
(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

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

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.12, 99 816 765

(111) Int. reg. nr.: 730780
(151) Int. reg. dato: 2000.03.30

(540)

NICO-NORM
(730) Innehaver: Pierre Fabre Sante, 45, place Abel
Gance, F-92100 Boulogne, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use, products designed to help to
stop smoking.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.05, 99 817 349

(111) Int. reg. nr.: 731459
(151) Int. reg. dato: 2000.02.11

(540)

TENA FLEX
(730) Innehaver: SCA Hygiene Products Hoogezand
BV, 6, Abramskade, NL-9601 KM Hoogezand, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Bandages; sanitary pants and panties; hygienic
bandages, diapers and other absorbent articles for
sanitary use, also for incontinent persons.
KL. 10:  Drawsheets for sick beds; sheets, blankets and
other similar articles for incontinent persons, not
included in other classes; paper sheets, with or without
cellulose, combined or not with synthetic materials, for
protecting mattresses, cushions and other similar
articles, all for incontinent persons.
KL. 16:  Paper and goods made of this material with or
without cellulose (not included in other classes), such as
small baby blankets, diapers, tissues, towels, bags and
sachets for packaging.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.03, 658754
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(111) Int. reg. nr.: 731503
(151) Int. reg. dato: 2000.02.29

(540)

ARABESQUE
(730) Innehaver: Art Professional cosmetic GmbH,
Karlsfeld, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, the
aforementioned goods not for cleaning, grooming and
embellishment of hair and imported from french
speaking countries or destined for export.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 731775
(151) Int. reg. dato: 2000.04.12

(540)

COREX
(730) Innehaver: MacGregor International SA,
Poststrasse 9, CH-6300 Zug, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal building materials especially for
shipbuilding industry.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.05, 00-02768

(111) Int. reg. nr.: 732346
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Washing, cleaning and rinsing preparations in
the form of liquids, gels and pastes.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.17, 658620
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(111) Int. reg. nr.: 732522
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

PIZZAMASTER
(730) Innehaver: Svenska BakePartner Förvaltnings
AB, Tvinnargatan 25, S-507 30 Brämhult, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Ovens.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 733506
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.20, 659947

(111) Int. reg. nr.: 733584
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

LONGITUDE
(730) Innehaver: L’Oreal, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.29, 99/825.862

(111) Int. reg. nr.: 735112
(151) Int. reg. dato: 2000.02.01

(540)

MULTIPOWER
ENERGY CAFE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, essential oils, cosmetics.
KL. 5:  Vitamin preparations as food supplements;
ready-to-use food concentrates or mixtures thereof,
essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates, also with
added vitamins, mineral salts and sugar, or essentially
consisting of animal or vegetable proteins and/or
carbohydrates, dried fruit, also with added vegetable
fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products
adapted for medical use.
KL. 29:  Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of milk powder and/or
vegetable and/or animal proteins and also in
combination with carbohydrates as well as vegetable
fibers, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and also in combination with carbohydrates,
dried fruit, also with added vegetable fibers, cereals and
sugar, in sold or liquid form, all said goods also as
dietetic products and calorie-reduced products, not for
medical use.
KL. 30:  Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of cereals and sugar, also
with added animal or vegetable proteins, in solid or
liquid form, all said goods also as dietetic products and
calorie-reduced products, not for medical use.
KL. 32:  Non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and
sugar; powders composed of fruit, vitamins, mineral
salts and sugar for making said beverages; all said
goods also as dietetic products and calorie-reduced
products, not for medical use.
KL. 42:  Providing of food and drinks.

Gazette nr.: 13/00
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(111) Int. reg. nr.: 735390
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

EMAGIC
(730) Innehaver: Emagic Soft- und Hardware GmbH,
96, Halstenbeker Weg, D-25462 Rellingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for the recording, transmission and
reproducing of sound and images; phonograph records
and other recording instruments; data processing
equipment and computers and their peripherals;
computer programmes recorded on machine-readable
data carriers.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735393
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

TURBOX
(730) Innehaver: PrimeKOM internationale Netze
Consulting GmbH, 16, Fürstenriederstrasse, D-80687
München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, preconfigured hardware for taking
over network services of all kinds.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.28, 399 67 626.0/09

(111) Int. reg. nr.: 735576
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing,
laminated window glass and double-glazing, window
glass and double-glazing for thermal insulation and
reinforced thermal insulation, window glass and double-
glazing for soundproofing, window glass and double-
glazing for protection, window glass and double-glazing
for renovation, reflective and anti-reflective window
glass and double-glazing, clear or tinted glass, super-
clear glass, glass blocks, doors made of glass, doors
with built-in glass, insulating windows, insulating
window elements; unworked and semi-worked glass for
construction.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.26, 00 3 003568

(111) Int. reg. nr.: 736518
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

OLIGO-ZINC
(730) Innehaver: L’Oreal, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics especially face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair spray; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils; dentifrices.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.12, 00/3.001.020
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(111) Int. reg. nr.: 736838
(151) Int. reg. dato: 2000.06.01

(540)

(730) Innehaver: Industrias y Confecciones SA
Induyco, c/o Tomàs Bretòn, 62, 28045 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cleaning and polishing preparations
for copper instruments, perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins,
hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 736895
(151) Int. reg. dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Time Manager International A/S,
Huginsvej 8, DK-3400 Hillerød, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including
calendars, diaries, registers and time planning and
priority planning tools; printed matter and publications;
stationery and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
books.
KL. 35:  Business management and business
administration.
KL. 41:  Education and providing of training.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737736
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

REMISE
(730) Innehaver: Infrain AG, Markusstrasse 18, CH-
8006 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary and hygiene
products; dietetic substances for medical use; baby
food, plasters, items for dressings.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (verification), life-
saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for broadcasting, recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording
media; automatic vending machines, equipment for
data-processing and computers.
KL. 10:  Veterinary, dental, medical and surgical
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic items; equipment for stitching.
KL. 16:  Paper and cardboard and products in these
materials included in this class, printing products,
articles for bookbinding, photographs, stationery,
instructive and educational material, plastic materials
for packaging (as included in this class), printing type,
printing blocks.
KL. 17:  Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other
classes; products made of semi-processed plastics;
caulking, sealing and insulating compositions; flexible
non-metallic tubes/pipes.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains [seeds], not included in other
classes; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds,
plants and flowers; animal feed, malt.
KL. 41:  Education, training.
KL. 42:  Catering (food), temporary accommodation,
beauty, sanitary and medical care, legal services,
scientific and industrial research, computer
programming.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 737877
(151) Int. reg. dato: 2000.06.27

(540)

EULAIR
(730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467
Konstanz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.27, 30023914.9/05

(111) Int. reg. nr.: 737882
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Video cameras, video cameras with videotape
recorders/players, videotape recorders/players,
videodisk recorders/players, video servers, video editing
appliances, video processors, video signal convertors,
video monitors, video projector screens, blank
videotapes, blank videodisks, telecine equipment,
personal computers and peripheral equipment and
computer software, all the above goods particularly used
in the field of radio broadcasting and cinematographic
production.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.14, 472775

(111) Int. reg. nr.: 737892
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

UBIZEN
(730) Innehaver: Ubizen NV, 1B, Grensstraat, B-3010
Leuven, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus and installations,
computers, personal computers, computer terminals,
computer peripherals, accessories, computer parts and
memories, electronic apparatus and instruments, all for
data processing, recording, storing, sending,
transmitting, receiving and/or printing purposes; word
processing apparatus; recorded computer programs;
magnetic and electronic data media, data recording and
reproducing apparatus and devices; telecommunication
installations, appliances and instruments.
KL. 38:  Telecommunications, including telefax, telex
and telephone services; telecommunication services in
connection with message compilation, storage and
transmission; transfer of data and information via
electronic media, computers, cable, radio waves,
wireless communication systems, telex, e-mail, telefax,
hertzian wave, laser or communication satellites;
telecommunication services for sending (transfer) or
viewing information from databases for commercial,
private or scientific purposes; provision of
telecommunication links and lines for access to
information data banks; intermediary services for
leasing of telecommunication appliances, installations,
instruments, parts and networks, including electronic
mailboxes; data transfer via telecommunication or
electronic media for cross enterprise communication.
KL. 42:  Specialized, professional and scientific
consulting, in connection with transaction protection
and information transmission via internet; testing in
connection with transaction protection and information
transmission via internet, technical research and
development, design and inspection, all relating to
telecommunications, telecommunication systems and
networks, the computer programming, construction of
computer software, information systems, electronic data
banks, the processing of images and sound, processing
messages, electronic data transmission, warning systems
and/or electrical and electronic goods; system analyses
telecommunication and computer networks; computer
programming; computer rental on a time-sharing basis,
leasing (also on behalf and for third parties) of
computers for data processing and electronic appliances;
automation services; dissemination of scientific
information.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.14, 661151
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(111) Int. reg. nr.: 737905
(151) Int. reg. dato: 2000.02.18

(540)

(730) Innehaver: Ungerer GmbH & Co, 6,
Arlingerstrasse, D-75179 Pforzheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Metalworking machines, particularly
straightening presses and machines for sheet metal,
strips of metal, bars and other materials, parts of
metalworking machines, particularly parts of
straightening presses and machines.
KL. 9:  Electrotechnical appliances, instruments and
tools for adjusting, controlling and operating, for
activating and driving metalworking machines,
particularly straightening presses and machines for
sheet metal, strips of metal, bars and other materials;
controlling apparatus, measuring instruments.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737907
(151) Int. reg. dato: 2000.05.24

(540)

VALSTERANE
(730) Innehaver: Atofina, 4/8 Cours Michelet, F-92800
Puteaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use
particularly hydrogen peroxides.
KL. 3:  Hydrogen peroxides for cosmetic purposes.
KL. 5:  Hydrogen peroxide for medical purposes.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.24, 99 825 020

(111) Int. reg. nr.: 737909
(151) Int. reg. dato: 2000.06.29

(540)

TARANTULA
(730) Innehaver: Tarantula International Ltd, Inigo
Place, 31-32 Bedford Street, London WC2E 9ED,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising and promotional services and
information services relating thereto; business
information services; consultancy services relating to
advertising, publicity and marketing; leasing of
advertising space; display of advertising messages and
material; compilation of advertisements for use as web
pages on the Internet.
KL. 42:  Graphic design services; design of material for
advertising and promotional use; design, drawing and
commissioned writing services.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.06.13, 2,235,796

(111) Int. reg. nr.: 737919
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

PANTO
(730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467
Konstanz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines, namely gastro-intestinal
preparations.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 737930
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Brasseries Kronenbourg (SA), 68,
Route d’Oberhausbergen, F-67200 Strasbourg, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers of all kinds.
KL. 41:  Organisation of events for cultural or
educational purposes.
KL. 42:  Café, cafeteria, bar and restaurant services.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.10, 99 828 200

(111) Int. reg. nr.: 738309
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The letters PDM are
excluded from the legal protection

(730) Innehaver: PDM Participates BV, 66, Kruisdonk,
NL-6222 PH Maastricht, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Services of (consulting) engineers; drafting of
expert reports by (consulting) engineers; technical
consultancy; services of engineers engaged in valuing,
estimates; planning and advisory services for building
and construction; computer programming; computer
development; computer engineering; management of
computer projects; adaptive and perfective maintenance
of software; development and design of computer
systems and computer software; computer system
methodological research; computer system
development; computer hardware and software
consultancy; design of movable and immovable goods;
services of a database containing information on the
subject of construction; construction consultation.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.22, 664901
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(111) Int. reg. nr.: 738516
(151) Int. reg. dato: 2000.03.18

(540)

GP GENERAL EXPRESS
(730) Innehaver: German Parcel Paket-Logistik GmbH
OHG, 1-7, German Parcel-Strasse, D-36286 Neuenstein,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programmes; data carriers for
computer programmes; data processing devices and
equipment as well as computers; input and output
devices as well as computer peripheral equipment for
the afore-mentioned data processing devices.
KL. 36:  Customs clearance of goods with custom
authorities; insurance brokerage.
KL. 37:  Installation of Internet computer hardware as
well as of hardware for computer networks and
electronic mail box systems.
KL. 38:  Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well
as collecting and delivery of information; operation of
computer networks and electronic mail box systems.
KL. 39:  Transport services; transport of goods of all
kind, particularly transport of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courrier, express and
mailings of all kind by car, by rail, by ship and by
plane; collection and delivery including the electronic
mail pursuance of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courrier, express and mailings of all
kind, of product consignments and goods; storage and
assorting, distribution and packaging of goods as well as
of mailings and consignments of valuables, parcels and
parcel-like mailings.
KL. 42:  Consultation, development and attendance in
the field of entering Internet and computer networks as
well as for the provision and operation of electronic
mail box systems; providing, updating and maintenance
of data processing programmes; consultation concerning
the use of data processing programmes; installation of
Internet computer software as well as of software for
computer networks and electronic mail box systems;
leasing of access time to a computer data base; rental of
data processing equipment; consultation in relation to
shipping and other logistic affairs.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.08, 399 69 817.5/39

(111) Int. reg. nr.: 738690
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

(730) Innehaver: BBS-Systems AG,
Schützenmattstrasse 1, CH-8180 Bülach, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal couplings for flexible hoses of metal.
KL. 9:  Apparatus for chemical processes, namely
reactors and their parts such as covers, receptacles,
joints and closing devices.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 472315
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(111) Int. reg. nr.: 738761
(151) Int. reg. dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Neumayer Holding GmbH, 9,
Wilhelm-Zangen-Strasse, D-77756 Hausach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Non-precious metals and their alloys; building
materials of metal; locksmith’s products and
ironmongery; products of metal, especially fastening
elements of all kinds of metal, included in this class,
especially reshaping and forging parts.
KL. 12:  Parts and mechanical elements of all kinds for
the automotive industry, included in this class,
especially reshaping and forging parts.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 073.0/06

(111) Int. reg. nr.: 738763
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

ECOLINT
(730) Innehaver: Fondation de l’Ecole Internationale
de Genève, 62, route de Chêne, CH-1208 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.03, 474911

(111) Int. reg. nr.: 738770
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

FREQUENTCALLER
(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 the
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially
for broadcasting and television; collection and provision
of news and information.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 738771
(151) Int. reg. dato: 2000.04.03

(540)

MAXTRAD
(730) Innehaver: ABN Amro Bank NV, 10, Gustav
Mahlerlaan, NL-1082 PP Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; setting-up
and management of data bases; provision of information
for business or advertising purposes, also via
telecommunication networks such as Internet, cablenet
or other forms of data transfer, aforesaid services also
rendered in the field of e-commerce; demonstration, by
electronic means, of goods and services; intermediary
services in the field of advertising and publicity; direct
mail advertising; organization of fairs and exhibitions
for commercial purposes; commercial information;
market canvassing, marketing research, marketing
studies; business organization and business economy
consultancy; business intermediary services and
consultancy to undertakings within the framework of
buying, trading and providing various goods and
services; providing (by way of electronic means or
otherwise) surveys of goods and services of third parties
for commercial or advertising purposes; bringing
together, for the benefit of others, of goods (excluding
the transport thereof) and services for commercial or
advertising purposes; administrative services rendered
within the framework of seeking information on Internet
using so-called search machines (browsers).
KL. 38:  Telecommunications, including
communication via computer terminals; interactive
communication via Internet, cablenet or other forms of
data transfer; computer-supported mailing of messages
and images; electronic mailing of messages; rental of
apparatus for mailing messages; information in the field
of (interactive) telecommunication; transmission of
sound and images via satellite; telex, telegraph,
telephone, radio telephone and cablegram services;
news agencies.
KL. 42:  Rental of access time to a computer data base
via Internet, cablenet or other forms of data transfer;
computer programming; professional consultancy, non-
business; computer software design; updating of
computer software; consultancy in the field of
computers; rental of computer software; rental of data
processing apparatus and computers; technical
consultancy.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.23, 662042

(111) Int. reg. nr.: 738773
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10

(540)

AQUACYCLE
(730) Innehaver: Hansgrohe AG, 9, Auestrasse, D-
77761 Schiltach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Bacteriological cultures.
KL. 6:  Metal water pipes and conduits, mainly metallic
flexible tubes, building materials of metal (not included
in other classes).
KL. 7:  Pumps, heat pumps, circulating pumps, pumps
for sanitary use; current generators, wind-driven
installations.
KL. 9:  Controls; photovoltaic systems; regulating and
controlling apparatus and instruments for sanitary
appliances.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; water heating
installations, water tanks for sanitary use, heat
accumulators, solar systems, solar collectors; water
treatment installations, water purification installations;
water treatment and gray water purification instruments
and apparatus, disinfecting apparatus, filter stations,
filters, ultraviolet light treatment apparatus (not for
medical purposes); metal water valves and fittings; heat
pumps; electric water tanks.
KL. 17:  Mainly nonmetallic flexible tubes, seals,
insulating materials.
KL. 19:  Nonmetallic water pipes and waterlines;
nonmetallic building materials.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.01, 399 53 745.7/11
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(111) Int. reg. nr.: 738777
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15

(540)

MAGNUS
(730) Innehaver: Magnus Holding BV, 5-39,
Gooimeer, NL-1411 DD Naarden, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising and business management;
marketing and public relations; assistance in business
management and administrative services within the
framework of organizational activities; business
management and business economy consultancy;
registration transcription, composition, compilation and
systemization of written and digital communications;
compilation and exploitation of mathematical and
statistical data; drawing-up of reports with regard to
commercial business; updating of data bases; business
management within the framework of exploitation of
enterprises specialized in artificial intelligence; office
machines rental; detachment of personnel; organization
of trade fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; information and consultancy with
regard to all the afore-mentioned services.
KL. 42:  Computer programming, development and
engineering; computer project management; computer
methodological research and development; consultancy
with regard to the choice of computer hardware and
software; technical research; drawing up of technical
expertise reports; system analysis; consultancy with
regard to the determination of adequate capacity of data
and telecommunication networks; technical project
studies; automation services; computer software design;
computer software development for electronic data
bases; intermediary services in hiring (by order of and
chargeable to third parties) and rental of computer
hardware and software; leasing of access time to
computer data bases; design services in the field of
artificial intelligence for automation; maintenance and
updating of computer (network) software; provision of
access to web sites; provision of electronic data bases as
well as of computer hardware and software required for
electronic network services; information and
consultancy with regard to all afore-mentioned services.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738796
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

MEDUSA
(730) Innehaver: BASF AG, D-67063 Ludwigshafen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738938
(151) Int. reg. dato: 1999.09.14

(540)

(730) Innehaver: SPT Telecom a.s., Olsanska 5, 130 34
Praha 3, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metals and metal alloys in general, single
products made of metal and alloys, especially keys, art
or decorative articles of metals, telephone booths,
telecommunication installation hoods.
KL. 9:  Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, data transmission and processing apparatus
and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks
and their parts, data networks, parts and spare parts
included in this class, computers and their programs,
peripheral installations, data media, telephone smart
cards, data processing and computer facilities,
information media, CDs, automatic vending
mechanisms and machines, electronic advertisement
columns.
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof, jewelry,
fashion jewelry, timepieces and chronometric apparatus,
alarm clocks.
KL. 16:  Paper, cardboard and plastic products, posters,
office requisites, periodicals, printed matter, including
material for advertising and promotional activities,
instructions for use and manuals, documentation
material, packagings of paper, cardboard and plastic
materials, art and decorative articles made of the
material included in this class.
KL. 18:  Travel goods, leather and artificial leather
goods, umbrellas, art and decorative articles of leather
and artificial leather.
KL. 19:  Telephone booths, telecommunication
installation hoods.
KL. 21:  Implements for household purposes; glass,
porcelain, ceramic and articles made from the aforesaid
materials.
KL. 24:  Woven fabrics, textiles; art and decorative
articles made of textile materials.
KL. 25:  Clothing, hats and caps, scarves.
KL. 26:  Haberdashery, except thread, lace trimming,
embroidery, badges; pieces for application by heat.
KL. 28:  Games, toys, sports articles.
KL. 33:  Alcoholic beverages, except beer.
KL. 35:  Promotion, advertising, advertising agencies
and agencies for placing advertisements, automatic data
processing, mediation services related to business in the
fields of transmission of data, of information, of
computer technology and of trade, marketing.
KL. 36:  Financial services, services in the field of real
property.
KL. 37:  Industrial construction, civil engineering and
residential construction, construction, assembly,
maintenance and repair of telecommunication
installations, construction, assembly and reconstruction
of data, calculation, telecommunication and radio-
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communication networks, service for foreign and
national telecommunication installations, service for
telecommunication and data networks, mounting and
repair of electric machines and apparatus, mounting and
repair of measuring and regulating apparatus, car
breakdown servicing, mounting, maintenance and
overhaul of electrical installations, overhaul and
maintenance of pressure, gas and hoisting apparatus
regulators; locksmith services; public, private and
functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and
switching, connection of telecommunication
installations to networks.
KL. 38:  Telecommunication services, in particular
telephone, telegraph and teleprinting services, operation
of wired radio apparatus, rental of telecommunication
circuits, rental of telecommunication networks,
computer communication services, operation of public,
private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer
networks, operation of public telephone booths, services
provided by the integrated-services digital network,
electronic document transmission; automatic
information transmission.
KL. 39:  Transport of travelers and freight, including
rental of transport means, garages and parking areas.
KL. 40:  Machining of metals, blacksmith’s work,
joinery.
KL. 41:  Publication of information media, of printed
matter, of reviews and of printed publications, training
and educational services for the public, mediation
relating to cultural matters, educational, leisure and
sporting activities, organization of games and
competitions.
KL. 42:  Analytical research, engineering and project
work in the field of telecommunications, computer
program design, development and modification,
consulting activities in the field of telecommunications,
of information and of calculation and data processing
services and of services relating to databases, rental of
computers and of installations for data processing,
operation of calculation centers with access to
databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CZ, 1999.03.24, 141226

(111) Int. reg. nr.: 738950
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

EURALIA
(730) Innehaver: Puratos NV, 25, Industrialaan, B-
1702 Groot-Bijgaarden, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Bread, flour and preparations made from
cereals.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.25, 665811

(111) Int. reg. nr.: 738963
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

(730) Innehaver: Singapore Airlines Ltd, Airline
House, 25, Airline Road, Singapore 819829, SG

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Freight (shipping of goods), freighting of
merchandise affected by temperature changes.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.13, 473425
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(111) Int. reg. nr.: 738965
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: BKN Entertainment Inc, 41, Madison
Avenue 25th Floor, New York, NY 10010, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical, photographic, cinematographic and
optical apparatus, teaching apparatus, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or
images, magnetic data carriers, recording discs, laser
discs, CD-ROMs, appliances for recording information,
computers.
KL. 25:  Clothing, footwear (except orthopaedic
footwear), headwear.
KL. 28:  Games and toys, gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).
KL. 38:  Television and cable broadcasting of serial
television cartoons for children.
KL. 41:  Book and magazine publishing, entertainment
services, namely production of serial television cartoons
for children broadcast on television and cable television,
or available on videotapes, films and electronic carriers.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.25, 99825074

(111) Int. reg. nr.: 738967
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

JIERDA
(730) Innehaver: Wenzhou Jierda Xieye
Youxiangongsi, 10, Xiaoqu, Jingjijishukaifaqu
Wenzhou, 325000 Zhejiang, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Footwear; gloves; headgear; stockings, socks,
tights; neckties; neck scarves; belts.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738970
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: BKN Entertainment Inc, 41, Madison
Avenue 25th Floor, New York, NY 10010, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric devices, namely apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic and optical apparatus,
teaching apparatus, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, laser discs, digital compact
discs, appliances for recording information, computers.
KL. 25:  Clothing, footwear (except orthopaedic
footwear), headwear.
KL. 28:  Games and toys, gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).
KL. 38:  Television and cable broadcasting of serial
television cartoons for children, and provision of such
cartoons on videotapes, films and electronic carriers.
KL. 41:  Book and magazine publishing, entertainment
services, namely production of serial television cartoons
for children broadcast on television and cable television,
or available on videotapes, films and electronic carriers.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.25, 99825075
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(111) Int. reg. nr.: 738987
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

VIRTEX
(730) Innehaver: Schweizerische Effektenbörse
(Bourse suisse de valeurs mobilières) (Swiss Stock
Exchange) (Borsa Valori Svizzera), Selnaustrasse 30,
CH-8001 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds or images;
calculating machines, data-processing equipment,
computers, electronic organisers, equipment for the
transmission and communication of information; paging
apparatus, cellular telephones; computer programs;
software for use in the field of financial transactions and
the Stock Exchange; magnetic tapes, reels and discs;
optical discs.
KL. 16:  Printed products, books and manuals on data
processing and calculation of financial instruments;
instructional or teaching material (except apparatus).

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.07, 473378

(111) Int. reg. nr.: 738988
(151) Int. reg. dato: 2000.06.27

(540)

BLUEWIN
(730) Innehaver: Swisscom AG, Hauptsitz Corporate
Legal Services, CH-3050 Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
cash registers, calculating machines, data processing
and computer equipment; fire extinguishers.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office work.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Restaurants; temporary accommodation;
medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.14, 473622



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.08.13 - nr 33

68

(111) Int. reg. nr.: 739032
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

ELECTRIC CITY
(730) Innehaver: Fona Gruppen A/S, Gungevej 17, DK-
2650 Hvidovre, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, including
electrical machines for household purposes, washing
and dishwashing machines, spin driers, and cleaning
machines; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images, including in particular radio and television
apparatus, video cameras and video recorders,
telephones, computer hardware of any sort,
(gramophone) records; computer software; magnetic
data carriers, including in particular videotapes,
compact discs; CD-ROMs and mini-disks, blank as well
as recorded; recording discs; calculating machines; data
processing equipment.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
KL. 16:  Paper, cardboard and 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; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers’ type; printing blocks.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith).

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.02.04, VA 2000 00496

(111) Int. reg. nr.: 739498
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: Helsinn Healthcare SA, Pian Scairolo,
CH-6912 Pazzallo-Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilising preparations; fire extinguishing
substances; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial
use.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; dietetic substances for medical use, babyfood;
plasters, materials for dressings; material for filling
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.29, 473988
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(111) Int. reg. nr.: 739499
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: Helsinn Healthcare SA, Pian Scairolo,
CH-6912 Pazzallo-Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilising preparations; fire extinguishing
substances; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial
use.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; dietetic substances for medical use, babyfood;
plasters, materials for dressings; material for filling
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.29, 473989

(111) Int. reg. nr.: 740882
(151) Int. reg. dato: 2000.07.19

(540)

PAYOK
(730) Innehaver: PAY-OK AG, 6, Humboldtstrasse, D-
65189 Wiesbaden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial affairs and monetary affairs, namely
execution and handling of payment and settlement
transactions for third parties in the context of the
ordering of goods and services via electronic media, in
particular the Internet.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.04, 300 08 329.7/36

(111) Int. reg. nr.: 741610
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

E-PULLOVER
(730) Innehaver: Paul Hembach, 5/9, Glasergasse, A-
1090 Wien, AT

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.03.06, AM 1561/2000

(111) Int. reg. nr.: 741614
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

EPULLOVER
(730) Innehaver: Paul Hembach, 5/9, Glasergasse, A-
1090 Wien, AT

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.02.23, AM 1215/2000
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(111) Int. reg. nr.: 741615
(151) Int. reg. dato: 2000.08.16

(540)

VITA TRIOSTAT
(730) Innehaver: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co KG, 3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Artificial teeth.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741623
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

PETER STUYVESANT
(730) Innehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
51 Parkstrasse, D-22605 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Smokers’ articles (included in this class).
KL. 34:  Tobacco, tobacco products, especially
cigarettes; smokers’ articles (included in this class);
matches.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.15, 399 79 675.4/34

(111) Int. reg. nr.: 741624
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

(730) Innehaver: Borga Plåtförädling AB,
Skaraborgsgatan 24, S-532 35 Skara, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Building material such as profiled steel sheets,
steel purlins, fasteners and buildings in steel.
KL. 35:  Marketing of building material such as
profiled steel sheets, steel purlins, fasteners and
buildings in steel.
KL. 37:  Erection and installation of steel halls.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.06.29, 00-5015

(111) Int. reg. nr.: 741625
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

BORGA
(730) Innehaver: Borga Plåtförädling AB,
Skaraborgsgatan 24, S-532 35 Skara, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Building material such as profiled steel sheets,
steel purlins, fasteners and buildings in steel.
KL. 35:  Marketing of building material such as
profiled steel sheets, steel purlins, fasteners and
buildings in steel.
KL. 37:  Erection and installation of steel halls.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.07.05, 00-05174
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(111) Int. reg. nr.: 741628
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

JETEX
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Injection instruments without needles.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.07.05, 00-05184

(111) Int. reg. nr.: 741834
(151) Int. reg. dato: 2000.09.14

(540)

ESENZA
(730) Innehaver: Rado Uhren AG (Rado Watch Co
Ltd) (Montres Rado SA), 45, Bielstrasse, CH-2543
Lengnau BE, CH

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.14, 476278

(111) Int. reg. nr.: 741837
(151) Int. reg. dato: 2000.09.26

(540)

CLOSE WITH
CONFIDENCE

(730) Innehaver: ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse
10, CH-3000 Bern, CH

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

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.07.26, 474144

(111) Int. reg. nr.: 741846
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

ELTAB
(730) Innehaver: Deutz AG, Deutz-Mülheimer-Strasse
147-149, D-51063 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing programs, also with program-
controlled inquiry routines, for acquisition,
configuration and definition of the delivery/building
scope as well as for documentation and identification of
combustion engines, in particular diesel and gas engines
as well as generating sets consisting of such combustion
engines and machines, especially cogeneration plants,
power generating sets, pumps and compressor sets; data
carriers for storing such data processing programs as
well as data and information, including guarantee and
service information for such combustion engines and
such generating sets.
KL. 41:  Training, instructing and teaching of expert
sales and marketing personnel and technical and
customer development advisers in connection with
combustion engines, generating sets, power plants with
combustion engines and power generating plants.
KL. 42:  Establishing, changing, updating and
consultancy of data processing programs and data
carriers.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.11, 300 09 679.8/09

(111) Int. reg. nr.: 741855
(151) Int. reg. dato: 2000.09.14

(540)

RADO ESENZA
(730) Innehaver: Rado Uhren AG (Rado Watch Co
Ltd) (Montres Rado SA), 45, Bielstrasse, CH-2543
Lengnau BE, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods
made of these materials or coated therewith included in
this class; jewellery, jewellers’ goods, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.14, 476279
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(111) Int. reg. nr.: 741863
(151) Int. reg. dato: 2000.08.21

(540)

TAMALOO
(730) Innehaver: Société Tamaloo (société par actions
simplifiées), 32, rue Pierre Nicole, F-75005 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery goods; essential oils; cosmetic
products; hair lotions; dentifrices; soaps; cleaning
preparations.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene;
dietetic substances for medical use; food for infants;
plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants;
pesticides; fungicides; herbicides.
KL. 35:  Advertising, business management;
distribution of brochures and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice
or information; accounting; document reproduction;
employment agencies; computer file management;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; rental of advertising space; sales
promotion for third parties.
KL. 38:  Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals via
national and international networks (internet).
KL. 41:  Show and film production; performing arts’
agencies; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories
and theatre stage sets; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; videotape
editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows; education, training,
entertainment, sporting and cultural activities; book and
magazine publishing; lending libraries; animal training.
KL. 42:  Providing of food and drink, temporary
accommodation, medical, hygiene and beauty care
services, veterinary and agricultural services; legal
services, scientific and industrial research, computer
programming, rest and convalescent homes, day-
nurseries; marriage bureaux; consultancy services,
professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works;
materials testing; prospecting; laboratory services;
rental of equipment for farms, clothing, bedding,
dispensers; printing services; leasing access time to a
computer database; reporter services; video tape
filming; exhibition-site management.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741880
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

TRICLAD
(730) Innehaver: Merrem André de la Porte BV, 2,
Veilingweg, NL-5301 KM Zaltbommel, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal building materials, including aluminium/
steel structural transition joint material, manufactured
by the process of explosive bonding.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 742118
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

KRAUTKRAMER
(730) Innehaver: Krautkrämer GmbH & Co, 3, Robert-
Bosch-Strasse, D-50354 Hürth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical apparatus and instruments (included
in this class) especially ultrasonic, hardness and
thickness testers; apparatus for recording, transmission
and reproduction for data and data processing
equipment.
KL. 16:  Learning and educational material, namely
diagrams, blackboards and posters.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.14, 300 29 036.5/09
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(111) Int. reg. nr.: 742474
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

VERO
(730) Innehaver: Financierings- en Beheermaatschappij
Vermunt BV, 2, Protonweg, NL-4706 PK Roosendaal,
NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Fitches, paintbrushes, paintrollers.
KL. 21:  Sponges, brushes (except paint brushes); brush
making materials; articles for cleaning purposes; mops,
mop frames; dusting apparatus, non-electric; dusting
cloths; lavatory brush supports, carpet beaters, waste
bag holders, dustbins, rubber brooms, wet mops, stick
holders, impregnated dustcloths, dish cloths, dusters,
floor squeegees, floor wipers, dustpans, window
cleaners, shoe scrapers, buckets, mop wringers, paint
trays, paint buckets, shaving brushes, neck brushes,
windowcleaners, tile and wall squeegees, wire brushes,
floor cloths.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.06.20, 666305
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Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven § 55 første ledd:
Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal registrering for samme merke.

Int. reg. R273308 erstatter norsk reg.nr. 82639
Int. reg. R389393 erstatter norsk reg.nr. 82640
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int.reg.nr.: 714975

(730) Innehaver: Mirza Tanners Ltd, 14/6 Civil Lines,
Kampur 208001, IN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Cleaning and polishing preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials; travelling bags, shopping bags,
beach hags, handbags, backpacks, suitcases and
briefcases.
KL. 24: Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

(111) Int.reg.nr.: 724698

(730) Innehaver: UPC Programming BV en Extreme
Sports Channel Ltd, 22 Friars Street, Sudbury, Suffolk,
CO10 2AA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus and
instruments not included in other classes; monitors;
radios, television sets; recording, reproduction,
telecommunication, signalling, checking, supervision
and optical testing apparatus; recorded programs for
radio and television; computers; magnetic tapes and
discs; cables not included in other classes; cassettes and
cartridges, all appropriate for use with the
aforementioned tapes, encoded cards; videotapes;
videocassettes; gramophone records; data, image and
sound carriers not included in other classes; apparatus
for the decoding of signals; recorded computer
programs; parts and accessories for the aforementioned
goods not included in other classes.
KL. 16:  Printed matter, such as programs, books,
papers, magazines and periodicals; paper, cardboard and
goods made of these materials not included in other
classes, bookbinding material; photographs; posters;
leaflets; pamphlets and other writing in the field of
radio, television and entertainment programs; plastic
materials for packaging (not included in other classes).
KL. 25: «Sports-clothing (except lingeire), sports-
footwear and sports-headgear».
KL. 28:  Games, playthings; sporting articles not
included in other classes; parts and accessories for the
aforementioned goods not included in other classes.
KL. 35:  Advertising, publicity, business management;

business administration; office functions; presentation
of goods and services for advertisement purposes;
distribution of advertisement material; marketing
research; commodity exchange; distribution of
computerized commercial information; drawing up of
statistics; collecting commercial information; promotion
(publicity) for the benefit of sports stars.
KL. 38:  Broadcasting services and telecommunication
services, all for radio and television; news agencies;
rental of telecommunication apparatus.
KL. 41:  Education and entertainment, all for radio and
television; rental of motion pictures, video films, sound
recordings, sound recording apparatus and sporting
equipment; film production for entertainment purposes;
information about television and radio programs,
entertainment, music and sports; production, direction
and presentation of radio and television programs;
publication of magazines, books and printed matter;
recording studio services; production of shows;
recreation, sports and entertainment information;
organization and execution of recreational and sports
shows, as well as sports events and manifestations;
audio-visual production.



NORSK VAREMERKETIDENDE Fornyelser 2001.08.13 - nr 33

76

FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg.nr.: R461437
Int. reg.nr.: R462382
Int. reg.nr.: 566237
Int. reg.nr.: 572794
Int. reg.nr.: 572989
Int. reg.nr.: 573062



NORSK VAREMERKETIDENDE Slettelser 2001.08.13 - nr 33

77

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.: 207657
Int.reg. nr.: 698614
Int.reg. nr.: 730148
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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.: 206511

Kunngj. i NT nr.: 06/2001

(730) Innehaver: Hubro AS, Arabergveien 6, 4050
Sola, NO

Innsiger: Wenche Elvig, c/o Advokatfellesskapet Legal
v/Cecilie Engebretsen, Postboks 12, 4001 Stavanger,
NO

(111) Reg.nr.: 208217

Kunngj. i NT nr.: 21/2001

(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

Innsiger: Viking Office Products, Inc, 13809 South
Figueroa Street, Los Angeles, CA, US
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 202619

(730) Innehaver: Quest, Inc, Arberdeen, SD, US

Innsiger: Qwest Communications International Inc,
Denver, CO, US

KL. 41: Rekreasjon i form av organisering og
arrangement av fritidsutflukter, ekspedisjoner, cruise og
båtselskaper; drift av fritidsanlegg; organisering og
arrangement av sportslige og kulturelle aktiviteter;
underholdningsvirksomhet; produksjon av
fjernsynsprogrammer, spillefilmer, fjernsynsserier og
videobånd.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes











RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


