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FORNYET KUNNGJØRING

Dette merket ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 24/01, den 18. mai 2001,  med klassene 35, 36 og
42. Ved en feil fra Patentstyrets side ble ”datamaskintjenester, nemlig fremskaffelse av et on-line forum innen området av
interesserte i forretninger, industrien, institusjoner og andre kommersielle bedrifter; tjenester tilbudt via datamaskiner,
nemlig å tilby tilgang til databaser av varer og tjenester brukt av eller ved eller av interesserte i forretninger, industrien,
institusjoner og andre kommersielle bedrifter; tjenester tilbudt via datamaskiner, nemlig å tilby tilgang til databaser, med
helse, sikkerhet, miljø og materiellsikkerhetsdatainformasjon” i klasse 42 utelatt i kunngjøringen. Dette er å anse som en
fornyet kunngjøring kun for disse angivelsene med ny innsigelsesperiode fra 3. september.

(111) Reg.nr.: 208593 (151) Reg.dato: 2001.05.18

(210) Søk.nr.: 200006508 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

EFODIA
(730) Innehaver: Efodia LLC, 7050 West 71st Street,
Bedford Park, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring for andre, via on-line
elektronisk kommunikasjonsnettverk for utbredelse av
informasjon vedrørende et vidt spekter av varer og
tjenester brukt av forretninger, industrien, institusjoner
og andre kommersielle bedrifter; datamaskin on-line
bestillingstjenester for et vidt spekter av varer og
tjenester brukt av forretninger, industrien, institusjoner
og andre kommersielle bedrifter; datastyrt oppfølging
og sporing av artikler i transitt; datastyrt on-line
engrostjenester med et vidt spekter av varer og tjenester
brukt av forretninger, industrien, institusjoner og andre
kommersielle bedrifter; konsultasjoner i området
industrielt materiell, utstyr, redskaper, maskineri og
driftsbeholdninger, herunder fremskaffelse av
produkter, programmer, helse, sikkerhet, miljø og
materialsikkerhetsinformasjoner; utbredelse av annonse-
og reklamevirksomhet av andre, via on-line elektronisk
kommunikasjonsnettverk; informasjonsclearingkontor,
faktureringstjenester; varemegling.
KL. 36: Finansielle clearingkontortjenester; betjene en
elektronisk kommunikasjonsinteraktiv markedsplass for
selgere av varer og tjenester brukt av forretninger,
industrien, institusjoner og andre kommersielle
bedrifter; betalingstjenester; prisnoteringer.
KL. 42: Datamaskintjenester, nemlig fremskaffelse av
et on-line forum innen området av interesserte i
forretninger, industrien, institusjoner og andre
kommersielle bedrifter; tjenester tilbudt via
datamaskiner, nemlig å tilby tilgang til databaser av
varer og tjenester brukt av eller ved eller av interesserte
i forretninger, industrien, institusjoner og andre
kommersielle bedrifter; tjenester tilbudt via
datamaskiner, nemlig å tilby tilgang til databaser, med
helse, sikkerhet, miljø og
materiellsikkerhetsdatainformasjon;

datamaskintjenester, nemlig fremskaffelse av on-line
fasiliteter for faktisk tid interaksjon med andre brukere i
et vidt spekter av områder; tjenester tilbudt via
datamaskiner, nemlig å tilby tilgang til interaktive
datamaskindatabaser i et vidt spekter av områder,
databasene inkluderer on-line produktstilbud,
leverandører, produkter, finansieringskilder til
produktene, tjenester, helseinformasjoner,
sikkerhetsinformasjoner, miljøinformasjoner og
materialsikkerhetsdatainformasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven §
21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen.

(111) Reg.nr.: 208609 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200009383 (220) Inn dato: 2000.08.11

(540)

PROCAMPATH
(730) Innehaver: Millennium & Ilex Partners LP, 75
Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
veterinære preparater og substanser; vaksiner; sera;
diagnostiske reagenser og substanser, de forannevnte
varer for in vivo bruk; antistoffer; terapeutiske
antistoffer for bruk som anti-lymfosytiske midler og -
stoffer.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.09, 76/106690

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209263 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011491 (220) Inn dato: 2000.09.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Svensk Skruv i Torup AB, Torup, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall; låsesmedarbeider
og små gjenstander av metall (isenkramvarer); skruer,
muttere, kroker, skiver, gangjern, hylser for dørhåndtak
(messing), umbraconøkler, lås; rør av metall;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209732 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199812015 (220) Inn dato: 1998.12.29

(540)

REX 121
(730) Innehaver: Crucible Materials Corp, Solvay, NY,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Verktøystål.

(300) Prioritet:
US, 1998.06.29, 75/509,901

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209733 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199905049 (220) Inn dato: 1999.05.25

(540)

TELIA DISCUS TRIPLE
(730) Innehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefonapparater; telefoner med skjerm.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av
henvisningsinformasjon vedrørende elektronisk post og
nummerpresentasjon; datamaskinbaserte teletjenester
som er utførbare med kompletteringstjenester og
tjenester for kundemottakelse (telesvar).

(300) Prioritet:
SE, 1998.11.26, 98-8925

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209734 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199905117 (220) Inn dato: 1999.05.27

(540)

(730) Innehaver: Colibri Towelling (Pty) Ltd, Newbolt
Street, Port Elizabeth, Eastern Cape, ZA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg varer
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene;
kundeveiledning ved detalj- og engrossalg av tekstiler
og tekstilvarer, klær, fottøy og hodeplagg; annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209735 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199906039 (220) Inn dato: 1999.06.22

(540)

(730) Innehaver: Yoshida Metal Industry Co, Ltd,
1447-3 Shimonakano, Youshida-machi, Nishikanbara-
gun, Niigata, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Spisebestikk, sakser, kniver og gafler, skjeer,
salatbestikk, slipestein, slipesteinholdere, knivstål,
forskjærssett, stekegafler og fiskebenuttrekker.
KL. 21: Kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller belagt
med det samme), stekespader og spatler til kjøkkenbruk,
knivblokker for oppbevaring av kniver, kakespader og
paispader.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209736 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199908449 (220) Inn dato: 1999.08.19

(540)

(730) Innehaver: Interoute Telecommunications plc, 7
Portland Place, London W1N 3AA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjons- og
datakommunikasjonsapparater og -installasjoner; data
maskinvare og programvare for bruk med
kommunikasjonsnettverk; kabel/ledningssystemer.
KL. 38: Telekommunikasjon og datakommunikasjon;
fremskaffelse av tilgang til globale datanettverk; leasing
og utleie av telekommunikasjonsapparater, -
instrumenter og -installasjoner; kringkastingstjenester;
overføring av lyd, beskjeder/tekst og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209737 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199910315 (220) Inn dato: 1999.10.07

(540)

(730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Normale paraffiner. Registreringen omfatter
ikke paraffiner som kan benyttes til fremstilling av
sprengstoffblandinger eller eksplosiver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209738 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200000313 (220) Inn dato: 2000.01.14

(540)

PROACT
(730) Innehaver: Partek Forest AB, Box 7124, S-907
04 Umeå, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av
skogbruksmaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209739 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200000671 (220) Inn dato: 2000.01.20

(540)

CHITOCLEAR
(730) Innehaver: Primex Ingredients ASA, Postboks
114, 4262 Avaldsnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler  for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål; flokulerings- og dialysemidler; antimikrofibre
og stoff for behandling og fremstilling av tekstiler; papir
og masse; kjemikalier for bruk i fremstilling og
tilberedning av mat for mennesker og dyr; emballasje
for matvarer samt biologisk nedbrytbar film for lagring
av matvarer (ikke opptatt i andre klasser); chitosan som
råstoff (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler;  fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; chitosan i bearbeidet form
(ikke opptatt i andre klasser).
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for  medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer;  materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater  til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider; chitosan i  bearbeidet form (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209740 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200000894 (220) Inn dato: 2000.01.28

(540)

(730) Innehaver: Libra-Plast AS, 6060 Hareid, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Dører for skip av metall.
KL. 19: Dører for skip, ikke av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209741 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200001406 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

TABLETOOLS
(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: Papp og papir.
KL. 21: Pappserviser, papptallerkener, -asjetter, -krus
og -kopper.

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.09, 07110/1999

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209742 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200001561 (220) Inn dato: 2000.02.15

(540)

MARK LEVINSON
(730) Innehaver: Harman International Industries Inc,
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere, radioer, navigasjonssystemer og
telematikk (elektroniske koplinger mellom
motorkjøretøyer og satellitter), digitale
signalbehandlingsutstyr, lydprosessorer, forsterkere og
forforsterkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209743 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003183 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

(730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380
Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209744 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003184 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

(730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380
Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209745 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003186 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

(730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380
Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209746 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003321 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209747 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003325 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

ROCKY 2
(730) Innehaver: Hamar Produkter AS, 2305 Hamar,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Flerbruksvogn i form av en vogn som kan
anvendes som trekkvogn for hunder, trekkvogn for
sykkel, hagevogn/trillebår, transportboks eller
bagasjeboks for biler; sleder; deler til flerbruksvogn og
sleder (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 28: Sleder (sportsartikler); pulker; deler til de
forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209748 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003495 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

GATE2TELE
(730) Innehaver: Telegate ASA, Postboks 4633
Torshov, 0405 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Føyen & Co
ANS v/Erik G. Wilberg, Postboks 6641 St. Olavs Plass,
0129 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Megling av tele- og datatjenester, megling av
tele- og dataprodukter.
KL. 42: Rådgivning vedrørende anskaffelse og bruk av
tele- og datatjenester og tele- og dataprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209749 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003515 (220) Inn dato: 2000.03.24

(540)

(730) Innehaver: Retevision Interactiva SA, Paseo de la
Castellana 83-85, 28046 Madrid, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon og telematikk; overføring
av beskjeder; overføring av informasjon via private og
offentlige telekommunikasjonsnett; tilbud på tilgang til
verdensomspennende webinformasjon og elektronisk
handel; elektroniske posttjenester; muntlig og visuell
kommunikasjon mellom mennesker via datamaskiner,
radiofoner og enhver annen telematikkterminal.

(300) Prioritet:
ES, 2000.03.13, 2.299.024

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209750 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200003846 (220) Inn dato: 2000.04.03

(540)

(730) Innehaver: Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Dublin,
IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser.
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter
inkludert datastyrte og robotstyrte vitenskapelige
apparater og instrumenter for screening av potensielle
legemiddelbrukere samt deler og tilbehør dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209751 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004105 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

BIOSAF
(730) Innehaver: Lesaffre & Cie Société en
commandite par actions, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Næringsmidler for dyr; gjærsopp brukt som
råvarer i næringsmidler for dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209752 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004159 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Vestimenti AS, 5035 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk.
KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg.
KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet i form av
reklame via radio, fjernsyn, internett og andre media,
samt distribusjon av reklamemateriell for å fremme salg
av merkevarer for publikum; utsendelse av vareprøver;
kundeinformasjon og markedsføring ved salg av løsøre
gjennom internett; tjenester i forbindelse med
sammenstilling av et varesortiment for en annens
regning, for å muliggjøre for kunder på hensiktmessig
måte å se på og kjøpe varene via internett; kommersiell
informasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonsvirksomhet i form av elektronisk
handel av kosmetikk, klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder, overføring av
informasjon fra databanker ved hjelp av
telekommunikasjon; telekommunikasjonsvirksomhet i
form av datanettverk for overføring av nyheter, bilder,
tekst, tale, lyd og data; elektronisk postoverføring.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utgivelse av tekster
(andre enn reklametekster).
KL. 42: Motedesigntjenester; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; utleie av tilgangstid til databaser for
datahåndtering; programmering for datamaskiner;
utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av
dataprogrammer; faglige konsultasjoner ikke om
forretninger; tekniske konsultasjoner;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer; utleie av adgang til internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209753 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004253 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 1062
Calle Negocio, Unit H, San Clemente, CA 92673, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sportsbriller, nemlig skibriller, snøbrettbriller og
briller for billøp.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.02, 75/932 156

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209754 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004547 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

TWEENIES
(730) Innehaver: The British Broadcasting Corp,
Broadcasting House, London W1A 1AA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;
dataspill; videospill; elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og
avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt- eller

kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak; produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; 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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum;
innrammede plakater og gravyrer; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavepakker; notatbøker;
selvklebende bakside for papirvarer; skrivesaker;
penner; blyanter og fargestifter; papirnåler og -stifter;
sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag; pengeklips (ikke
av edelt metall); flaskebrikker av papp eller papir;
gaveetiketter og bagasjelapper av papir og kartong;
ornamenter av papir; kort og papirmasjé; klistremerker;
overføringsbilder; frimerker; ringpermer; foldere;
personlige planleggingskalendre; omslag for bøker og
personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
knallbonboner; dukker; myke leker; plysjleker; leke- og
ansiktsmasker; suvenirer; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater og videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
filmer, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
CD-ROM til andre for senere kringkasting og overføring
over et globalt datanettverk eller andre globale
kommunikasjonsnettverk;  produksjon og utleie av
utdannelses- og instruksjonsmaterialer; publikasjon;
utstillingstjenester; organisasjon, produksjon og
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og
arrangement; utdanningsinspeksjon; språkundervisning;
opprettelse av språkskoler og språkkurs; leie av radio og
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TV-sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209755 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004548 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;
dataspill; videospill; elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og

avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt- eller
kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak; produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; 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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum;
innrammede plakater og gravyrer; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavepakker; notatbøker;
selvklebende bakside for papirvarer; skrivesaker;
penner; blyanter og fargestifter; papirnåler og -stifter;
sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag; pengeklips (ikke
av edelt metall); flaskebrikker av papp eller papir;
gaveetiketter og bagasjelapper av papir og kartong;
ornamenter av papir; kort og papirmasjé; klistremerker;
overføringsbilder; frimerker; ringpermer; foldere;
personlige planleggingskalendre; omslag for bøker og
personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
knallbonboner; dukker; myke leker; plysjleker; leke- og
ansiktsmasker; suvenirer; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater og videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
filmer, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
CD-ROM til andre for senere kringkasting og overføring
over et globalt datanettverk eller andre globale
kommunikasjonsnettverk;  produksjon og utleie av
utdannelses- og instruksjonsmaterialer; publikasjon;
utstillingstjenester; organisasjon, produksjon og
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presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og
arrangement; utdanningsinspeksjon; språkundervisning;
opprettelse av språkskoler og språkkurs; leie av radio og
TV-sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209756 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004549 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;

dataspill; videospill; elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og
avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt- eller
kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak; produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; 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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum;
innrammede plakater og gravyrer; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavepakker; notatbøker;
selvklebende bakside for papirvarer; skrivesaker;
penner; blyanter og fargestifter; papirnåler og -stifter;
sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag; pengeklips (ikke
av edelt metall); flaskebrikker av papp eller papir;
gaveetiketter og bagasjelapper av papir og kartong;
ornamenter av papir; kort og papirmasjé; klistremerker;
overføringsbilder; frimerker; ringpermer; foldere;
personlige planleggingskalendre; omslag for bøker og
personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
knallbonboner; dukker; myke leker; plysjleker; leke- og
ansiktsmasker; suvenirer; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater og videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
filmer, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
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CD-ROM til andre for senere kringkasting og overføring
over et globalt datanettverk eller andre globale
kommunikasjonsnettverk;  produksjon og utleie av
utdannelses- og instruksjonsmaterialer; publikasjon;
utstillingstjenester; organisasjon, produksjon og
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og
arrangement; utdanningsinspeksjon; språkundervisning;
opprettelse av språkskoler og språkkurs; leie av radio og
TV-sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209757 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200004550 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

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

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

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

brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;
dataspill; videospill; elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og
avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt- eller
kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak; produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; 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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum;
innrammede plakater og gravyrer; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavepakker; notatbøker;
selvklebende bakside for papirvarer; skrivesaker;
penner; blyanter og fargestifter; papirnåler og -stifter;
sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag; pengeklips (ikke
av edelt metall); flaskebrikker av papp eller papir;
gaveetiketter og bagasjelapper av papir og kartong;
ornamenter av papir; kort og papirmasjé; klistremerker;
overføringsbilder; frimerker; ringpermer; foldere;
personlige planleggingskalendre; omslag for bøker og
personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
knallbonboner; dukker; myke leker; plysjleker; leke- og
ansiktsmasker; suvenirer; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater og videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
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underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
filmer, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
CD-ROM til andre for senere kringkasting og overføring
over et globalt datanettverk eller andre globale
kommunikasjonsnettverk;  produksjon og utleie av
utdannelses- og instruksjonsmaterialer; publikasjon;
utstillingstjenester; organisasjon, produksjon og
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og
arrangement; utdanningsinspeksjon; språkundervisning;
opprettelse av språkskoler og språkkurs; leie av radio og
TV-sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209758 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200005281 (220) Inn dato: 2000.05.04

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Enrique Bernat F. SA, Avda.
Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, ES

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209759 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200005312 (220) Inn dato: 2000.05.05

(540)

(730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs
Plass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefontjenester, mobiltelefontjenester,
abonnementstjenester, viderekoblingstjenester for
telefon og mobiltelefon; personsøkertjenester;
telefonsvartjenester; overføring av beskjeder, data og
bilder via telefon, mobiltelefon, nett, datamaskiner og
andre terminaler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209760 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200006103 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: General Re Corp, Stamford, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikrings- og gjenforsikringstjenester, nemlig
assurandørvirksomhet og meglervirksomhet av alle
typer eiendom, ulykkesforsikring, livsforsikring og
gjenforsikring, vurdering av risiko og av krav,
aktuarforskningstjenester og rådgivningstjenester;
finansanalysetjenester; investeringsrådgivning, analyse-
og administrasjonstjenester; tjenester i forbindelse med
verdipapirmegling; datarådgivningstjenester på
ovennevnte områder.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.07, 76/021,908

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209761 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200007324 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

RATIONAL
(730) Innehaver: Rational Software Corp, 18880
Homestead Road, Cupertino, CA 95014, US

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA v/Frode André Moen, Postboks 359 Sentrum, 0101
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; bærbare datamaskiner, optiske
databærere, innregistrerte programmer og
magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer
(innregistrerte på databærere), magnetiske, myke og
optiske disketter, diskettstasjon for datamaskiner,
grensesnitt for datamaskiner, optiske og audio-video
kompaktdisker, integrerte kretser, koplingsenheter
(databehandlingsutstyr), kort med integrerte kretser
(smartkort), ledninger (elektriske), forbindelsesledd,
identitetshylser og identitetstråd for elektriske
ledninger, materiale for elektrisitetsledninger (tråder,
kabler), brikker (integrerte kretser), CD-plater (audio-
video), ytre enheter for computere, computer
periferiutstyr, lesere (databehandlingsutstyr), mus
(databehandlingsutstyr), skanner
(databehandlingsutstyr), skjermbildedata innregistrert på
dataprogrammer, tekstbehandlingsmaskiner, skrivere
(EDB), tastaturer og tilpasser for datamaskiner,
elektroniske merkelapper for varer, notisbok i form av
datamaskin, operative programmer, innregistrerte for
datamaskiner, samt programvare (innregistrerte EDB-
programmer).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209762 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200007391 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209763 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200007910 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

SLYTHERIN
(730) Innehaver: Time Warner Entertainment
Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY
10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder bøker
inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer,
dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer;
komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og
magasiner inneholdende karakterer fra
animasjonsfilmer, eventyr, drama eller actionfilmer
eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker,
papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker,
dagbøker, arkivkort, notiskort, gratulasjonskort, samle-
og byttekort; litografier; penner, kulepenner, blyanter
samt pennaler og etuier dertil; sjablonger,
dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og -trykk;
plakater,  fotografier, bokbind og bokomslag,
bokmerker, kalendere; transparenter, fargestifter,
merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler;
gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter,
bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir,
papirhatter, invitasjonskort, papirduker,
kakedekorasjoner av papir og papp; trykte

overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner;
trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og T-
skjorter.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, bukser,
shorts, tank tops, regntøy, smekker, skjørt, bluser,
kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper,
snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps,
solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie,
undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler,
støvletter, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og
karnevalskostymer med tilhørende masker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker
(kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på
eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til
spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver;
elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater
solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill,
manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive;
videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill
og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av
papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig
lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer;
baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende
sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til
hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og
kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209764 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008424 (220) Inn dato: 2000.07.18

(540)

EMBLA
(730) Innehaver: Embla AS, Industriveien 18, 6517
Kristiansund N, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209765 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008472 (220) Inn dato: 2000.07.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: GenoMar ASA, Gaustadalléen 21,
0349 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; medisiner, vaksiner og diagnostiske
preparater for medisinsk og veterinært bruk og formål
med hensyn til sykdom, identitet og avl.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; marine produkter og
næringsmidler.
KL. 31: Levende dyr til bruk i avl og som
avlsmateriale; egg, yngel, smolt og settefisk til bruk i
avl og som avlsmateriale.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 42: Veterinære tjenester som vaksinering,
diagnostisering av marine arter, helsetjenester på marine
arter; utarbeidelse av helseplaner, avlsplaner og
avlsstrategier samt systematisering av slike tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209766 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008637 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

AMBRIA NATURAL
ELEMENTS

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til NATURAL ELEMENTS

(730) Innehaver: Candle Corporation of America, 999
East Touhy Avenue, Suite 450, Des Plaines, IL 60018,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Potpurri; luftfriskere; duftsprayer; oppfriskende
oljer; lukteposer.
KL. 4: Stearin- og vokslys; duftende stearin- og
vokslys; flytende stearin- og vokslys; selvklebende
stearin- og vokslys; stearin- og vokslys for spesielle
anledninger; stearin- og vokslys med aromaterapidufter;
nattlys; kjegleformede lys; veker for stearin- og vokslys;
veker for lamper; trepinner for opptenning; brennstoff
for belysning; lampeolje; brenselolje; voks; parafin;
tennere; talg.
KL. 21: Lysestaker (ikke av edelt metall); lysmansjetter
(ikke av edelt metall); kandelabre (ikke av edelt metall);
glassboller; glasskrin; glassbeholdere; glasskrukker;
emaljert glass; malt glasstøy; krystallglasstøy;
porselensvarer; keramikkgjenstander for
husholdningsbruk; leirvarer og steintøy; servise (ikke av
edelt metall); husholdningsredskaper (ikke av edelt
metall); duftbrennere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209767 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008639 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

AMBRIA NATURAL
AROMAS

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til NATURAL AROMAS

(730) Innehaver: Candle Corporation of America, 999
East Touhy Avenue, Suite 450, Des Plaines, IL 60018,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Potpurri; luftfriskere; duftsprayer; oppfriskende
oljer; lukteposer.
KL. 4: Stearin- og vokslys; duftende stearin- og
vokslys; flytende stearin- og vokslys; selvklebende
stearin- og vokslys; stearin- og vokslys for spesielle
anledninger; stearin- og vokslys med aromaterapidufter;
nattlys; kjegleformede lys; veker for stearin- og vokslys;
veker for lamper; trepinner for opptenning; brennstoff
for belysning; lampeolje; brenselolje; voks; parafin;
tennere; talg.
KL. 21: Lysestaker (ikke av edelt metall); lysmansjetter
(ikke av edelt metall); kandelabre (ikke av edelt metall);
glassboller; glasskrin; glassbeholdere; glasskrukker;
emaljert glass; malt glasstøy; krystallglasstøy;
porselensvarer; keramikkgjenstander for
husholdningsbruk; leirvarer og steintøy; servise (ikke av
edelt metall); husholdningsredskaper (ikke av edelt
metall); duftbrennere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209768 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008826 (220) Inn dato: 2000.07.28

(540)

CEIVA
(730) Innehaver: Ceiva Logic Inc, 9120 Sunset
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, CA 90069, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Billedrammer for fremvisning av elektroniske
data, hovedsakelig fotografier, bilder, meldinger
skildringer, skrifttegn og symboler overført via et
trådløst computer nettverk.
KL. 38: Elektronisk sending av data, inkludert, men
ikke begrenset til, fotografier, bilder, meldinger,
skildringer, skrifttegn og symboler.
KL. 39: Elektronisk lagring av data, inkludert, men ikke
begrenset til, fotografier, bilder, meldinger, skildringer,
skrifttegn og symboler.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.28, 75/904,496
US, 2000.01.28, 75/904,996
US, 2000.01.28, 75/904,998

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.09.03 - nr 36

25

(111) Reg.nr.: 209769 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200008902 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

(730) Innehaver: Aesthetic Lasers Inc, 530 College
Parkway, Annapolis, MD 21401, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
medisinske apparater, nemlig vevabrasjonsinnretninger
for fjerning av vev gjennom tvungen projeksjon av
partikler som sammen med det løsnede vevet føres inn i
en forseglet beholder; medisinske hudabrasjons- og
dermabrasjonsinnretninger.
KL. 42: Tilveiebringelse av kosmetisk behandling av
huden og abrasjons-, dermabrasjons- og
mikrodermabrasjon hudbehandlingstjenester; 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: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209770 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200009191 (220) Inn dato: 2000.08.09

(540)

(730) Innehaver: MediaHouse AB, Box 1164, S-131 27
Nacka Strand, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner og data programvare relatert til
databaser og databasehåndtering, datanettverk,
operativsystemer, elektronisk post og
beskjedhåndtering; dataprogrammer og
dataprogramutviklingsverktøy med tilhørende
instruksjonsbøker (magnetisk lagrede).
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriale;
publikasjoner, bøker, manualer, nyhetsbrev, tidsskrifter
og markedsføringsmateriale relatert til datamaskiner,
dataprogramvare, datanettverk, datasystemer,
dataprogrammering og dataprogramutviklingsverktøy.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
forelesninger og seminarer relatert til datamaskiner og
dataprogramvare, databaser og databasehåndtering,
datanettverk, operativsystemer, elektronisk post og
beskjedhåndtering, dataprogrammering og
dataprogramutviklingsverktøy.
KL. 42: Dataprogrammering, formgivning og utvikling
av dataprogrammer; teknisk service og konsultasjon
relatert til programmering av datamaskiner,
dataprogramvare, datanettverk og datasystemer;
dataprogrammering for allmenne og industrispesifikke
formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209771 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200009403 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

PRIMOLIN
(730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-
2610 Rødovre, DK

(740,750) Fullmektig: Flügger AS, Enebakkveien 69,
0192 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209772 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200010022 (220) Inn dato: 2000.08.24

(540)

(730) Innehaver: Capinordic A/S, Jorcks Passage B,
3.tv, DK-1162 København, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, informasjon angående
forsikringer, forsikringskonsultasjoner,
forsikringsmegling; finansiell virksomhet, finansiell
forvaltning, informasjon og sponsing; finansiell
vurdering (forsikring, bank, eiendom); finansielle
analyser; kapitalinvestering, kredittgivning,
børsmegling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209773 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200010459 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

GPS COMPANION
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til bokstavene GPS

(730) Innehaver: Magellan Corp, 471 El Camino Real,
Santa Clara, CA 95050-4300, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk navigasjons- og datainnleggings- og
skjermvisningsutstyr; dataprogrammer innregistrert på
databærere, disse relatert til elektronisk navigasjon og
datainnlegging og skjermvisning; GPS-
navigasjonsmottagere; deler, komponenter, tilbehør og
utstyr til de forannevnte varer.
KL. 36: Garantitjenester; garantitjenester i forbindelse
med elektroniske apparater og instrumenter,
datamaskiner og dataprogrammer og
Internetanvendelse; garantitjenester relatert til
Internetbruk og annen bruk som henvender seg til og
adresserer forbruker- og forretningsinformasjonsbehov.
KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester;
reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til
elektroniske apparater og instrumenter, datamaskiner og
dataprogrammer og Internetbruk; reparasjons- og
vedlikeholdstjenester relatert til Internetbruk og annen
bruk som henvender seg til og adresserer forbruker- og
forretningsinformasjonsbehov.
KL. 42: Programmeringstjenester;
programmeringstjenester relatert til Internetbruk og
annen bruk som henvender seg til og adresserer
forbruker- og forretningsinformasjonsbehov;
informasjonstjenester relatert til GPS-
navigasjonsmottakere, elektronisk navigasjon og
datainnleggings- og skjermvisningsutstyr inkludert
informasjonstilgangsbruk, Internetbruk og annen bruk
som henvender seg til og adresserer forbruker- og
forretningsinformasjonsbehov.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.20, 75/094,129

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209774 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200010492 (220) Inn dato: 2000.09.06

(540)

DELIKATELLA
(730) Innehaver: Delikat Fabrikker AS, Postboks 698,
3002 Drammen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209775 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011049 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

(730) Innehaver: Gruma Europe Ltd, Renown Avenue,
Coventry Business Park, CV5 6UJ Coventry, England,
GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209776 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011050 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

HJERTEGO’
(730) Innehaver: AS Forma, Sofienberggt. 19, 0558
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech
advokatfirma AS v/adm. dir., Postboks 1400 Vika, 0115
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn.
KL. 29: Kjøtt; bearbeidede kjøttvarer; posteier; fisk;
fiskeprodukter, kaviar; fjærkre og vilt; produkter av
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og
kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; oster,
yoghurt; spiselige oljer og fett; frokostsalater;
fettblandinger for brødskiver, fettholdige blandinger for
brødskiver, margarin; næringsmidler av animalsk
opprinnelse; grønnsaker og hagebruksprodukter
bearbeidet for konsumering; grønnsaker og
hagebruksprodukter bearbeidet for konservering.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka,
sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn;
mysli, corn flakes; brød, bakverk og konditorvarer,
deigvarer, kavringer, kjeks, kjeksvarer, makaroni,
nudler, ris, sushi, konfektyrer, spiseis; honning, sirup;
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, dressinger;
krydderier; vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konsumering, vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konservering; smaksforbedrende tilsetninger til
næringsmidler.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209777 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011051 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

HJERTEGOD
(730) Innehaver: AS Forma, Sofienberggt. 19, 0558
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech
advokatfirma AS v/adm. dir., Postboks 1400 Vika, 0115
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn.
KL. 29: Kjøtt; bearbeidede kjøttvarer; posteier; fisk;
fiskeprodukter, kaviar; fjærkre og vilt; produkter av
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og
kokte flukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; oster,
yoghurt; spiselige oljer og fett; frokostsalater;
fettblandinger for brødskiver, fettholdige blandinger for
brødskiver, margarin; næringsmidler av animalsk
opprinnelse; grønnsaker og hagebruksprodukter
bearbeidet for konsumering; grønnsaker og
hagebruksprodukter bearbeidet for konservering.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka,
sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn;
mysli, corn flakes; brød, bakverk og konditorvarer,
deigvarer, kavringer, kjeks, kjeksvarer, makaroni,
nudler, ris, sushi, konfektyrer, spiseis; honning, sirup;
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, dressinger;
krydderier; vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konsumering, vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konservering; smaksforbedrende tilsetninger til
næringsmidler.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.09.03 - nr 36

29

(111) Reg.nr.: 209778 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011052 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

HJERTEGODT
(730) Innehaver: AS Forma, Sofienberggt. 19, 0558
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech
advokatfirma AS v/adm. dir., Postboks 1400 Vika, 0115
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn.
KL. 29: Kjøtt; bearbeidede kjøttvarer; posteier; fisk;
fiskeprodukter, kaviar; fjærkre og vilt; produkter av
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og
kokte flukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; oster,
yoghurt; spiselige oljer og fett; frokostsalater;
fettblandinger for brødskiver, fettholdige blandinger for
brødskiver, margarin; næringsmidler av animalsk
opprinnelse; grønnsaker og hagebruksprodukter
bearbeidet for konsumering; grønnsaker og
hagebruksprodukter bearbeidet for konservering.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka,
sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn;
mysli, corn flakes; brød, bakverk og konditorvarer,
deigvarer, kavringer, kjeks, kjeksvarer, makaroni,
nudler, ris, sushi, konfektyrer, spiseis; honning, sirup;
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, dressinger;
krydderier; vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konsumering, vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konservering; smaksforbedrende tilsetninger til
næringsmidler.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209779 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011053 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

VITA HJERTEGO’
(730) Innehaver: AS Forma, Sofienberggt. 19, 0558
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech
advokatfirma AS v/adm. dir., Postboks 1400 Vika, 0115
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn.
KL. 29: Kjøtt; bearbeidede kjøttvarer; posteier; fisk;
fiskeprodukter, kaviar; fjærkre og vilt; produkter av
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og
kokte flukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; oster,
yoghurt; spiselige oljer og fett; frokostsalater;
fettblandinger for brødskiver, fettholdige blandinger for
brødskiver, margarin; næringsmidler av animalsk
opprinnelse; grønnsaker og hagebruksprodukter
bearbeidet for konsumering; grønnsaker og
hagebruksprodukter bearbeidet for konservering.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka,
sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn;
mysli, corn flakes; brød, bakverk og konditorvarer,
deigvarer, kavringer, kjeks, kjeksvarer, makaroni,
nudler, ris, sushi, konfektyrer, spiseis; honning, sirup;
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, dressinger;
krydderier; vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konsumering, vegetabilske næringsmidler bearbeidet for
konservering; smaksforbedrende tilsetninger til
næringsmidler.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209780 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011464 (220) Inn dato: 2000.09.25

(540)

(730) Innehaver: Acer Inc, 7, Hsin Ann Road, Hsin
Chu Science Based Industrial Park, Taiwan, CN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalisering, kontroll, livredning og
undervisning; lydapparater og -instrumenter,
underholdningsapparater og -instrumenter; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; optiske magnetdatabærere;
opptaksplater, grammofonplater; regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektriske
apparater og innretninger for interaktiv overføring,
behandling, overføring, lagring og gjenfinning av
informasjon; telekommunikasjonsutstyr; deler, tilbehør,
tilleggsutstyr og periferiutstyr til alle de nevnte varer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, EDB-
programmering, fremskaffelse av datamaskinrelatert
informasjon og datamaskinrelaterte tjenester for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209781 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011495 (220) Inn dato: 2000.09.26

(540)

PRIAMIDE
(730) Innehaver: Amylin Pharmaceuticals Inc, 9373
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved
behandling av stoffskifteproblemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209782 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011827 (220) Inn dato: 2000.10.05

(540)

UNITED STATES
POSTAL SERVICE

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209783 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200011924 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: J.B.R. Inc, 1933 Davis Street, Ste.
180, San Leandro, CA 94577, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209784 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200012464 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

CAPPELLA SUPERIORE
(730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16,
0503 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209785 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200012526 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Clinique 2000 v/ Jan Jensen, Postboks
2211, 3202 Sandefjord, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hudpleie; massasje og aromaterapi; manikyr
med negldesign; fotpleie og solbehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209786 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200012529 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

WRAPPETIZER
(730) Innehaver: Anchor Food Products Inc, 555
Hickory Farm Lane, Appleton, WI 54914, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Tilberedte appetittvekkere, hovedsakelig
bestående av kjøtt, ost, bearbeidet frukt og grønnsaker,
pakket i tynn deig eller risdeig.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209787 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200012639 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

HITBOX
(730) Innehaver: Websidestory Inc, 10182 Telesis
Court, 6th Floor, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Datakonsulentvirksomhet relatert til
kompilering og presentasjon av oversikts informasjon
vedrørende trafikk og aktivitet på websider og
overvåking av  trafikk og aktivitet på websider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209788 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013041 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

ROWE AMI
(730) Innehaver: Rowe International Inc, 1500 Union
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49507-1884, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Musikk-jukebokser, seddelvekslere, apparater
(automater) for vekslepenger, salgsautomater for varer
og drikker; deler, komponenter og tilbehør til de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209789 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013051 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

(730) Innehaver: Ann Christin Strand, Lyder Sagensgt.
25, 0358 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer i form av brevark, konvolutter,
plakater, penner, brosjyrer.
KL. 25: T-skjorter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i form av
markedsføring av kunst og kunstnere; organisering av
utstillinger for handelsformål.
KL. 41: Organisering av utstillinger for kulturelle
formål, gallerier; underholdning i form av live show.
KL. 42: Restaurant- og kafédrift, utarbeidelse av web
sider med kunstformidling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209790 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013103 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

CMGION
(730) Innehaver: CMGion Inc, 100 Brickstone Square,
Andover, MA 01810, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare; deler,
tilbehør og periferiutstyr for forannevnte varer.
KL. 42: EDB-programmering; online tjenester, nemlig
tekniske, infrastruktur- og støttetjenester i forbindelse
med data og datanettverk; datanettverkstjenester,
lagring og gjenfinning av kommunikasjon og
informasjon.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.27, 76/036,564

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209791 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013121 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

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

(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 innen styrt
evolusjon, genforskning, funksjonell genforskning,
biokjemikalier, biokatalytiske og/eller bioaktive
blandinger, forbindelser og/eller komplekser;
molekylærevolusjonstjenester og -utformingstjenester;
stoffskiftestyringsteknikk; manipulasjon av gener for å
produsere nye og endrede gensekvenser som koder for
peptider, proteiner og/eller enzymer med ønskede
egenskaper; gen- og proteinteknikktjenester;
vitenskapelige forskningstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209792 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013236 (220) Inn dato: 2000.11.01

(540)

(730) Innehaver: Terje Strømsheim, Brudeholmveien
21, 6013 Ålesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Lagringssystem for ski og snowboard.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209793 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013263 (220) Inn dato: 2000.11.02

(540)

GENOMAR
(730) Innehaver: GenoMar ASA, Gaustadalléen 21,
0349 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; medisiner, vaksiner og diagnostiske
preparater for medisinsk og veterinært bruk og formål
med hensyn til sykdom, identitet og avl.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; marine produkter og
næringsmidler.
KL. 31: Levende dyr til bruk i avl og som
avlsmateriale; egg, yngel, smolt og settefisk til bruk i
avl og som avlsmateriale.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 42: Veterinære tjenester som vaksinering,
diagnostisering av marine arter, helsetjenester på marine
arter; utarbeidelse av helseplaner, avlsplaner og
avlsstrategier samt systematisering av slike tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.09.03 - nr 36

34

(111) Reg.nr.: 209794 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013314 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

(730) Innehaver: Universal Foods Corp, 777 East
Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Aromakjemikalier og lukter for bruk i
forbindelse med produksjon av kosmetikk,
kroppspleieprodukter og husholdningsprodukter;
syreholdige miksturer for bruk i fremstilling av
matprodukter; matstabilisatorer for bruk i fremstilling
av matprodukter; oleo harpiks for bruk i fremstilling av
matprodukter; emulgeringsmidler for bruk i fremstilling
av matprodukter.
KL. 2: Fargestoffer for bruk i matvare- og
drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter, vitaminer,
alkoholholdige drikkevarer, dyrefôr, meieriprodukter,
søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika, kosmetika,
blekk, kroppspleieprodukter og husholdningsprodukter;
spesialblekk til bruk for dataprintere; farge og blekk for
fotografisk trykking; blekkonsentrater.
KL. 30: Smakstilsetninger og smaksforsterkere for bruk
i mat- og drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter,
vitaminer, alkoholholdige drikker, dyrefôr,
meieriprodukter, søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika
og kroppspleieprodukter; krydder og urter for bruk i
fremstilling av matvareprodukter; bearbeidede urter for
fremstilling av mat- og kosttilskuddsprodukter;
konsentrater, siruper, blandinger og baser for bruk i
produksjon av mat- og drikkeprodukter,
kosttilskuddsprodukter, vitaminer, alkoholholdige
drikker, dyrefôr, meieriprodukter, søtsaker, frossen
konfekt, farmasøytika og hudpleieprodukter; konfekt og
konfektpynt og konfektingredienser for bruk i
fremstilling av frossen konfekt; matstabiliseringsmidler
for bruk i fremstilling av matvareprodukter;
emulgeringsmiddel for bruk i matvareproduksjon; gjær;
gjær for bruk i fremstilling av mat og alkoholholdige
drikker; bionæringsstoffer, nemlig gjærekstrakt for bruk
til å påvirke og stimulere dyrking av mikrobiologiske
organismer; ekstrakter brukt som smakstilsetninger.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.19, 76/130,629
US, 2000.09.19, 76/130,632
US, 2000.09.19, 76/131,475

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209795 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013315 (220) Inn dato: 2000.11.03

(540)

SENSIENT
(730) Innehaver: Universal Foods Corp, 777 East
Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Aromakjemikalier og lukter for bruk i
forbindelse med produksjon av kosmetikk,
kroppspleieprodukter og husholdningsprodukter;
syreholdige miksturer for bruk i fremstilling av
matprodukter; matstabilisatorer for bruk i fremstilling
av matprodukter; oleo harpiks for bruk i fremstilling av
matprodukter; emulgeringsmidler for bruk i fremstilling
av matprodukter.
KL. 2: Fargestoffer for bruk i matvare- og
drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter, vitaminer,
alkoholholdige drikkevarer, dyrefôr, meieriprodukter,
søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika, kosmetika,
blekk, kroppspleieprodukter og husholdningsprodukter;
spesialblekk til bruk for dataprintere; farge og blekk for
fotografisk trykking; blekkonsentrater.
KL. 30: Smakstilsetninger og smaksforsterkere for bruk
i mat- og drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter,
vitaminer, alkoholholdige drikker, dyrefôr,
meieriprodukter, søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika
og kroppspleieprodukter; krydder og urter for bruk i
fremstilling av matvareprodukter; bearbeidede urter for
fremstilling av mat- og kosttilskuddsprodukter;
konsentrater, siruper, blandinger og baser for bruk i
produksjon av mat- og drikkeprodukter,
kosttilskuddsprodukter, vitaminer, alkoholholdige
drikker, dyrefôr, meieriprodukter, søtsaker, frossen
konfekt, farmasøytika og hudpleieprodukter; konfekt og
konfektpynt og konfektingredienser for bruk i
fremstilling av frossen konfekt; matstabiliseringsmidler
for bruk i fremstilling av matvareprodukter;
emulgeringsmiddel for bruk i matvareproduksjon; gjær;
gjær for bruk i fremstilling av mat og alkoholholdige
drikker; bionæringsstoffer, nemlig gjærekstrakt for bruk
til å påvirke og stimulere dyrking av mikrobiologiske
organismer; ekstrakter brukt som smakstilsetninger.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.10, 76/107,131

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209796 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013654 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Markedspool AS, Vognvn. 7B, 2315
Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Elementer i stål, galvanisert, for bygging av
hundegårder og hestebokser/stallinnredning; utstyr i
stål, med og uten galvanisering, for fôring.
KL. 31: Næringsmidler for dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209797 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013655 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til FRILAND

(730) Innehaver: Friland AS, Nylinna 6, 3070 Sande I
Vestfold, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Økologisk dyrket og foredlet, konserverte,
tørrede og kokte frukter og grønnsaker.
KL. 31: Økologisk dyrkede jordbruks- og
hagebruksprodukter; ferske/friske poteter, grovere (eks.
rotvekster) og finere (eks. salater) grønnsaker, frukt og
bær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209798 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013949 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

(730) Innehaver: Bjerex v/Terje Bjerén, Økernveien 59,
0576 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Biobrenselprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209799 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013969 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

BLACK STALLION
(730) Innehaver: Paul Ernest Meier, 2902 Quay West
Apartments, 8 Albert Street, Auckland City, NZ

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209800 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013974 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

CALIPER NEXT STEP
(730) Innehaver: Caliper Corp, P.O. Box 2050,
Princeton, NJ 08540, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykkede personalvurderingsprøver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209801 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200013975 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

CALIPER FIRST STEP
(730) Innehaver: Caliper Corp, P.O. Box 2050,
Princeton, NJ 08540, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykkede personalvurderingsprøver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209802 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014051 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

XKNIFE
(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: Planleggingsutstyr for radiokirurgisk
behandling, nemlig computere, software for planlegging
av radiokirurgi.
KL. 10: Kollimatorer, filmholdere og festeanordninger
for pasienter, nemlig hoderinger, fantombaser og
lokaliseringsanordninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209803 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014062 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

SCANDINASIA
(730) Innehaver: Erik Thomas Ganer, Damplassen 24,
0852 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester;
nyhetsreportasjetjenester på Internett; sendinger;
kommunikasjon ved bruk av datamaskinterminaler;
overføring av beskjeder, informasjon og bilder ved hjelp
av datamaskiner; elektronisk postoverføring;
budtjenester; pressebyråer; telegraftjenester;
informasjonsbyråer; telekommunikasjon av informasjon
og data, inklusive web-sider, dataprogrammer relatert til
innsamling og distribusjon av data, finansielle
vekslinger, aksjehandler, børshandler, finansielle
transaksjoner, nyhetsreportasjetjenester og
informasjonsbyråer (nyheter); tilveiebringelse av
telekommunikasjonstilgang og forbindelse til andre
computerdatabaser og globalt nettverk.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; tjenester, inklusive web-
sider, som består av informasjon om reiser eller
transport av varer utført av meglere eller reisebyråer,
opplysninger om priser, rutetider og transportmåter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209804 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014072 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

UNILINE
(730) Innehaver: Unil AL, Postboks 72 Sentrum, 0101
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Amund Fougner, Postboks 471
Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såpe, midler til rengjøring, parfymevarer,
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler og våtservietter.
KL. 5: Hygieniske preparater, bomull for medisinsk
bruk, vannsugende bomull.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker;  skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk, toalettpapir, husholdningspapir;
papirhåndklær, ansiktspapir, nesepapir, engangsbleier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209805 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014078 (220) Inn dato: 2000.11.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Resultatbasert tjeneste som reviderer
maskinvare, programvare og IT-infrastruktur, samt PC-
servere og nettverkarkitektur.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209806 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014330 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

JOBB OPTIMAL
(730) Innehaver: Ingrid DeLong, Sagadammen 26/101,
0884 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer,
fysioterapitjenester, helsetjenester, rekonvalesenshjem,
faglige konsultasjoner [ikke om forretninger], massasje,
psykologtjenester, klinikker, sykepleiertjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209807 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014331 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket for tjenester i kl. 41

(730) Innehaver: Ingrid DeLong, Sagadammen 26/101,
0884 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utgivelse av bøker, produksjon av fjernsyns-
og radioprogram, fysisk trening, korrespondansekurs,
organisering og ledelse av konferanser, organisering og
ledelse av seminarer.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer,
fysioterapitjenester, helsetjenester, rekonvalesenshjem,
faglige konsultasjoner [ikke om forretninger], massasje,
psykologtjenester, klinikker, sykepleiertjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209808 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014341 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

REFCO ON-LINE
TRADING

(730) Innehaver: FuturesNow LLC, One World
Financial Center, 200 Liberty Street, Tower A, 23rd
Floor, New York, NY 10281, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.05.22, 76/053,546

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209809 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014382 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

LONGITUDE SYSTEMS
(730) Innehaver: Longitude Systems Inc, 15000
Conference Center drive, Fifth Floor, Chantilly, VA
20151, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare til bruk for besørgelse av
kommunikasjonstjenester.
KL. 35: Forretningskonsultasjon og operative tjenester
rettet mot kommunikasjonsfremmende tjenester.
KL. 42: Computertjenester, hovedsakelig design,
installering, støtte, verting, opprettholdelse og
oppgradering av software rettet mot
kommunikasjonsfremmende tjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.26, 76/057,982
US, 2000.05.26, 76/057,983
US, 2000.05.26, 76/057,984

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209810 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014389 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

RECAPS
(730) Innehaver: Wireless Reading Systems ASA,
Skredderveien 9, 1537 Moss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, fotografiske og
optiske apparater og instrumenter, samt apparater og
instrumenter til måling, signalering og kontroll;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; databehandlingsutstyr og apparater;
dataprogram (innregistrert på databærere);
elektrisitetsmålere; elektrodynamiske apparater for
fjernstyring av signaler; lesere (databehandlingsutstyr);
elektriske måleapparater; senderapparater
(telekommunikasjon).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209811 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014390 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

(730) Innehaver: Consistent Software (International)
AS, Storgata 18, 2000 Lillestrøm, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tekniske dataprogram (innregistrert på
databærere).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209812 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014403 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

FPC
(730) Innehaver: Millennium Golf AS,
Hvittingfossveien 252, 3080 Holmestrand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sportsutstyr; golfkøller; golfutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209813 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014404 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

FEEL PERFORMANCE
CLUB

(730) Innehaver: Millennium Golf AS,
Hvittingfossveien 252, 3080 Holmestrand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sportsutstyr; golfkøller; golfutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209814 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014411 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

SUPLEX BEAUTY
(730) Innehaver: Pronova Biocare AS, Strandveien 50,
1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Et kombinasjonspreparat bestående av
mineraler, vitaminer, urteekstrakter og flerumettede
fettsyrer for medisinsk bruk som kosttilskudd til
mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209815 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014414 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

SCANCOOK
(730) Innehaver: Erling Jensen ApS, Industrivej 53,
DK-8550 Ryomgaard, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder
elektriske trykkokere og elektriske redskaper til
matlaging; grillapparater til matlaging, grillovner;
ovner, komfyrer, kokeplater, mikrobølgeovner.
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), herunder
ikke-elektriske redskaper til matlaging, former til
matlaging, gryter, stekepanner, kasseroller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209816 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014416 (220) Inn dato: 2000.11.24

(540)

(730) Innehaver: Smarterwork.Com Ltd, London SWIP
1RT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Internettbasert forretningsadministrasjon og
formidlingstjenester for støttefunksjoner; annonse- og
reklamevirksomhet nemlig tjenester for kommunikasjon
via internett for tilgjengelighet og prising av tjenester
fra individer og organisasjoner; annonse- og
reklamevirksomhet nemlig internettbaserte tjenester for
å koble kommersielle organisasjoner til kontakter som
fremskaffer tjenester til kommersielle organisasjoner for
å oppnå tjenester; formidlingstjenester for forretninger;
auksjonstjenester; auksjonstjenester relatert til
fremskaffelse av tjenester fra individer og
organisasjoner; annonse- og reklamevirksomhet; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter nemlig
tjenester for kommunikasjon via internett for
tilgjengelighet og prising av tjenester fra individer og
organisasjoner; bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter nemlig internettbaserte tjenester for å koble
kommersielle organisasjoner til kontakter som
fremskaffer tjenester til kommersielle organisasjoner for
å oppnå tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 2000.05.26, 2233973

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209817 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014574 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kakao og preparater basert på kakao,
sjokolade, sjokoladeprodukter, konfektyrer, søtsaker,
sukkertøy; sukker; tyggegummi; korn og kornprodukter;
iskrem, saftis; sorbeter, frosne konfektyrer, frosne
kaker, preparater for laging av iskrem og/eller saftis og/
eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne
kaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.09.03 - nr 36

41

(111) Reg.nr.: 209818 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014577 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

(730) Innehaver: Life Plus International, 268 West
Main street, Batesville, AR 72503, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter og
toalettpreparater som ikke er tilsatt legemidler;
parfymevarer; eteriske oljer, fuktighetskremer, lotions
og geléer; såper; midler og sammensetninger til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
blekemidler og andre midler for klesvask; hårvann og
hårlotions; tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske
tilskudd til næringsmidler; vitaminer; vitamin- og
mineraltilskudd; dietetiske kosttilskudd.
KL. 35: Ytelse av teknisk assistanse i forbindelse med
opprettelse og/eller drift av flernivås
markedsføringsnettverk gjennom distribusjon av trykt
materiale og ytelse av salgsfremmende rådgivning om
salg av ulike varer fra person til person, herunder
kosmetikk, toalettpreparater og produkter og
toalettpreparater som ikke er tilsatt legemidler,
parfymevarer, eteriske oljer, fuktighetskremer, lotions
og geléer, såper, midler og sammensetninger til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping,
blekemidler og andre midler for klesvask, hårvann og
hårlotions, tannpussemidler, farmasøytiske preparater
og stoffer, medisinske tilskudd til næringsmidler,
vitaminer, vitamin- og mineraltilskudd, dietetiske
kosttilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209819 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014805 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

LONGBOARD
(730) Innehaver: Longboard Inc, San Jose, CA 695134,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software for integrering, koordinering og
tilslutning til telekommunikasjonsindustri, standard
protokoller og åpne API; software for levering av
multimedia programmer, herunder stemme, video og
dataprogrammer; software for bruk til utvikling av ny
software; brytere; software for bruk i
telekommunikasjon og for telefonering; software for
telefonsystemer; software for ledelse av globale IP
(internett-protokoller) og publikumsstyrte nettverk;
software for fremskaffelse av telefoniske systemporter;
software for verdiskapning gjennom et vidt spekter av
telefonnettverk og systemer; software for IP (internett-
protokoller) til bruk for oversettelse av adresser til
telefonnummer; software til integrering av IP baserte
stemmer og multimedia muligheter; software for bruk
til programmering av computer- og telefonhardware;
software for oversettelse av grensesnitt mellom et stort
spekter av telefonsystemer; telefonsystem plattformer;
innretninger for telefonitilgang; komponenter til bruk i
telefonnettverk; servere.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.30, 76/060177

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209820 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014840 (220) Inn dato: 2000.12.04

(540)

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

(730) Innehaver: Stavanger Forum, Postboks 410, 4002
Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organisering av utstillinger og messer for
handel, reklame og salg; utleie av reklameplass.
KL. 36: Forretninger med fast eiendom herunder utleie
av fast eiendom.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; arrangering, organisering og ledelse av
konferanser, kongresser, seminarer, symposium og
mottagelser; utleie av lyd- og lysutstyr.
KL. 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke
herunder restauranter, kaféer, kantiner; midlertidig
innlosjering herunder hotelldrift, pensjonatdrift,
hotellreservering for reisende; utleie av møterom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209821 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200014879 (220) Inn dato: 2000.12.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Virgo AS, Postboks 2026, 3202
Sandefjord, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Nødlys, markeringslys, ledelys, antipanikklys,
lamper/armaturer med innebygget batteri, lamper/
armaturer uten batteri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209822 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015144 (220) Inn dato: 2000.12.08

(540)

(730) Innehaver: Nycomed Pharma Holding AS,
Postboks 205, 1371 Asker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
dietetiske preparater og substanser for medisinske
formål; magnesium- og kalsiumpreparater for
medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater;
mineralpreparater for medisinske formål; bearbeidede
naturmidler til medisinsk bruk inneholdende stoffer fra
planter, dyr, bakterier eller salter fra naturen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209823 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015145 (220) Inn dato: 2000.12.08

(540)

(730) Innehaver: Nycomed Pharma Holding AS,
Postboks 205, 1371 Asker, NO

(740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma Holding AS,
Postboks 614 Skøyen, 0212 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
dietetiske preparater og substanser for medisinske
formål; magnesium- og kalsiumpreparater for
medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater;
mineralpreparater for medisinske formål; bearbeidede
naturmidler til medisinsk bruk inneholdende stoffer fra
planter, dyr, bakterier eller salter fra naturen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209824 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015157 (220) Inn dato: 2000.12.08

(540)

BLUE2GO
(730) Innehaver: A Brand New World in Sweden AB,
S-164 28 Kista, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Tele-, radio- og datakommunikasjonsutstyr,
inklusive servere, baseenheter og tilleggsmoduler;
registrert programvare.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: Konsulentvirksomhet innenfor områdene mobil
og stasjonær radiotelefoni, radiolinker, dataoverføring
via radio og satellittkommunikasjon, samt innenfor
telekommunikasjonsområdet for øvrig;
dataprogrammering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209825 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015162 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

ZUCCI
(730) Innehaver: Bente Karlsen og Sissel Bjerke, c/o
Zucci, Storgt. 26, 8006 Bodø, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209826 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015166 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

JACK ASHORE
(730) Innehaver: Hem Jørgen Agenturer, Veløyveien
51, 3234 Sandefjord, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209827 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015180 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

(730) Innehaver: Aspo OYj, Suolakivenkatu 10, SF-
00810 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogsbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
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. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209828 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015181 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

ASPO
(730) Innehaver: Aspo OYj, Suolakivenkatu 10, SF-
00810 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogsbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
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. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209829 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015189 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

ASLERA
(730) Innehaver: Genelabs Technologies Inc, 505
Penobscot Drive, Redwood City, CA 94063, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.06.13, 76/071,309

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209830 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015190 (220) Inn dato: 2000.12.11

(540)

(730) Innehaver: PST Profilreklame AS, Jonsvannsv.
137, 7048 Trondheim, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209831 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015353 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Polymer brukt til fremstilling av tape og
klebemidler.
KL. 16: Tape og akryl- og vinylacetatklebemidler til
husholdningsformål; selvklebende limbånd til
husholdningsformål; selvklebende limbånd til forsegling
av kartonger til husholdningsformål.
KL. 17: Tape og akryl- og vinylacetatklebemidler til
industrielle og kommersielle formål; selvklebende
limbånd til industrielle og kommersielle formål;
selvklebende limbånd til forsegling av kartonger og
emballasje til industrielle og kommersielle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209832 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015356 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

(730) Innehaver: Accept Data Norge AS, Postboks 258,
1326 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; konsulentbistand vedrørende data.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209833 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015388 (220) Inn dato: 2000.12.13

(540)

PLATA
(730) Innehaver: Matmor AS, Tordenskioldsgt 6A,
0160 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209834 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015392 (220) Inn dato: 2000.12.13

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannkrem og munnvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209835 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015413 (220) Inn dato: 2000.12.14

(540)

HARRY POTTER
(730) Innehaver: Time Warner Entertainment
Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY
10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspilte kinematografiske filmer, herunder
drama, komedier, action, eventyr og/eller
animasjonsfilm, filmer for kringkasting på fjernsyn,
herunder komedier, drama, action og eventyrfilmer og/
eller animasjonsfilmer; innspilte vinyl
grammofonplater, -audiotape, audio videotape, audio
videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende
musikk, komedier, drama, eventyr og/eller animasjon;
stereo hodetelefoner, batterier, håndholdte kalkulatorer;
kassettspillere og CD-spillere; CD-ROM-spill; video-
output spilleautomater; håndholdte karaoke-spillere;
telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner,
personsøkere; kortfilmkassetter inneholdende komedier,
drama, action, eventyr og/eller animasjon for bruk
sammen med håndholdte fremvisere eller prosjektorer;
videokassettspillere og -opptakere; compact disc-
spillere; digitale audiotapespillere (DAT); elektroniske
dagbøker; radioer; musematter; briller, solbriller og
etuier til slike; trykte hefter solgt som vedlegg til
audiokassetter; dataprogrammer, nemlig programmer
for å sammenkoble digitalisert video og audio media til
globale data informasjonsnettverk; utstyr for
elektroniske spill solgt som en enhet for å spille et
databasert selskapsspill; programvare for data- og
videospill; kodete magnetiske kort, herunder magnetiske
nøkkelkort, telefonkort, kredittkort, debetkort og
kontantkort; dekorative magneter; solskjermer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209836 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015414 (220) Inn dato: 2000.12.14

(540)

(730) Innehaver: Genetics Institute Inc, 87 Cambridge
Park Drive, Cambridge, MA 02140, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
hemofili.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209837 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015463 (220) Inn dato: 2000.12.18

(540)

ELAPSE ANALYSER
(730) Innehaver: Computas AS, Postboks 482, 1327
Lysaker, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209838 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015482 (220) Inn dato: 2000.12.18

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket for håndtak av plast

(730) Innehaver: Bag Lift AS, 6393 Tomrefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall); varer av plast, håndtak av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209839 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015491 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske instrumenter til bruk i
øyenkirurgiske prosedyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209840 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015492 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske og medisinske innretninger til bruk i
optometri og oftalmologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209841 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015494 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

AGERE
(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union Blvd,
Allentown, PA 18103-1229, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsutstyr,
telekommunikasjonsutstyr, databehandlingsutstyr,
datamaskiner, datamaskinvare, programvare, apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere og grammofonplater;
fiberoptikk, herunder fiberoptiske kabler og -
komponenter; lasere, integrerte kretser, TV-maskinvare,
lydmaskinvare, lydprogramvare, optisk maskinvare,
optisk programvare, kretser og kabler.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester,
telekommunikasjonstjenester, datamaskintjenester og
globale nett-tjenester.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av datamaskiner;
programmering for datamaskiner; utleie av
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av
datamaskiner, dataprogrammer og programvare;
gjenoppretting av data; utarbeidelse av dataprogrammer;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
design av dataprogrammer og datasystemanalyser.

(300) Prioritet:
US, 2000.12.01, 78/037,397

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209842 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015495 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

AGERE SYSTEMS
(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union Blvd,
Allentown, PA 18103-1229, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsutstyr,
telekommunikasjonsutstyr, databehandlingsutstyr,
datamaskiner, datamaskinvare, programvare, apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere og grammofonplater;
fiberoptikk, herunder fiberoptiske kabler og -
komponenter; lasere, integrerte kretser, TV-maskinvare,
lydmaskinvare, lydprogramvare, optisk maskinvare,
optisk programvare, kretser og kabler.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester,
telekommunikasjonstjenester, datamaskintjenester og
globale nett-tjenester.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av datamaskiner;
programmering for datamaskiner; utleie av
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av
datamaskiner, dataprogrammer og programvare;
gjenoppretting av data; utarbeidelse av dataprogrammer;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
design av dataprogrammer og datasystemanalyser.

(300) Prioritet:
US, 2000.12.01, 78/037,408

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209843 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015496 (220) Inn dato: 2000.12.19

(540)

(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union Blvd,
Allentown, PA 18103-1229, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsutstyr,
telekommunikasjonsutstyr, databehandlingsutstyr,
datamaskiner, datamaskinvare, programvare, apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere og grammofonplater;
fiberoptikk, herunder fiberoptiske kabler og -
komponenter; lasere, integrerte kretser, TV-maskinvare,
lydmaskinvare, lydprogramvare, optisk maskinvare,
optisk programvare, kretser og kabler.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester,
telekommunikasjonstjenester, datamaskintjenester og
globale nett-tjenester.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av datamaskiner;
programmering for datamaskiner; utleie av
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av
datamaskiner, dataprogrammer og programvare;
gjenoppretting av data; utarbeidelse av dataprogrammer;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
design av dataprogrammer og datasystemanalyser.

(300) Prioritet:
US, 2000.12.01, 78/037,411

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209844 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015712 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

(730) Innehaver: Paul R. Johansen AS, Klostergt. 12,
1532 Moss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirksomhet; restaurering og bygging av hus;
murerarbeid; tømrerarbeid; entreprenør-, bygg- og
anleggsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209845 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015713 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

KRANPOOLEN
(730) Innehaver: E.D. Knutsen Maskin AS, Postboks
56, 1901 Fetsund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Utleie av bulldosere, utleie av byggekraner,
utleie av bygningsmaskiner, utleie av gatefeiemaskiner,
utleie av gravemaskiner, utleie av rengjøringsmaskiner;
byggeledelse, byggevirksomhet, riving av bygninger,
bygningsisolering, gipsarbeid, gjenoppbygging av
maskiner, bygging av havner; kjøkkenmontering,
installasjon og reparasjon av kjøleanlegg, installasjon,
vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og
reparasjon av ovner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209846 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015719 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

SIGMAP
(730) Innehaver: Sigma Proventus AS, Vollsveien 9,
1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer.
KL. 42: EDB programmering; utarbeidelse, vedlikehold
og ajourføring av dataprogrammer; utarbeidelse og
design av informasjonssider og geografiske kart til bruk
på et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209847 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015721 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

BOCO
(730) Innehaver: Bogerud Tekstil Vest AS,
Berglyveien 12, 1262 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209848 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015724 (220) Inn dato: 2000.12.20

(540)

(730) Innehaver: Brødr. Rosenlund AS, Kong Oscarsgt.
10, 5017 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209849 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015748 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Apotekernes Fællesindkjøp AS,
Postboks 161 Kalbakken, 0903 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk;
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209850 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015803 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA Patent- &
Varemerkeavd., 0240 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter i for av Omega-3
fettsyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209851 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015807 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

OVANTAGE
(730) Innehaver: Orillion Holdings Inc, Houston, TX
77024, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.06.22, 76/075,906

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209852 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015816 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

(730) Innehaver: Andres Campillo Casas, 03293 Elche
(Alicante), ES

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209853 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015849 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

(730) Innehaver: The Mobile Media Company AS,
Stenersgata 1 E, 0050 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Reidar Wangensteen, Postboks
716, 4666 Kristiansand S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209854 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015853 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

CO-PILOT
(730) Innehaver: Co-Pilot v/Petter Pintzow,
Vesteråsveien 14D, 0382 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsultative tjenester innen ledelse,
organisasjon og personal.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209855 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015905 (220) Inn dato: 2000.12.28

(540)

EVO
(730) Innehaver: Deb Swarfega A/S, Teglværksvej 6,
DK-5620 Glamsbjerg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering og flekkfjerning
samt til sliping; preparater og midler til rengjøring av
hud eller hender, rensemidler, såper; kluter eller
servietter innsatt med preparater til rengjøring eller
rensing av huden, herunder hendene; toalettpreparater;
hudkremer og -lotioner; avfettingspreparater; preparater
til beskyttelse, bevaring, behandling og pleie av huden.
KL. 21: Dispensere til produkter i flytende form, pasta-
eller gelform; dispensere til håndrensemidler;
såpedispensere; dispensere til hudkremer og -lotioner;
håndpumpeapparater til utlevering av rense- og
hudpleieprodukter; deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer; rengjøringskluter; kluter og servietter
innsatt med rensemidler og rengjøringsmidler, herunder
såpepreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209856 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015916 (220) Inn dato: 2000.12.29

(540)

NEW BABY
(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.

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.28, 10212/2000

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209857 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015917 (220) Inn dato: 2000.12.29

(540)

PAMPERS NEW BABY
(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.

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.28, 10216/2000

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209858 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200015924 (220) Inn dato: 2000.12.29

(540)

ICE KOTE
(730) Innehaver: PPG Industries Ohio Inc, 3800 West
143rd Street, Cleveland, OH 44111, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Lakk- og/eller fernissbelegg for bruk på
innpaknings- og/eller tetningsmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209859 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100343 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

NSF KAN
(730) Innehaver: Norske Siviløkonomers Forening,
Postboks 422 Sentrum, 0103 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, bøker, kurs-, instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplærings-,
instruksjons- og kursvirksomhet samt organisering og
ledelse av konferanser, kongresser og seminarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209860 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100344 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

(730) Innehaver: Norske Siviløkonomers Forening,
Postboks 422 Sentrum, 0103 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, bøker, kurs- instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplærings-,
instruksjons- og kursvirksomhet samt organisering og
ledelse av konferanser, kongresser og seminarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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(111) Reg.nr.: 209861 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100352 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

(730) Innehaver: Gresham Cosmetics Pty Ltd, 1/44
Proprietary Street, Tingalpa, Qld, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk; toalettartikler; hårpleieprodukter og
hårpleiepreparater, inkludert sjampo,
kondisjoneringsmidler, hårfuktighetsbevarende
preparater, hårrevitaliseringsapparater,
hårgjenoppbyggingspreparater, hårtoningspreparater,
hårfargepreparater, fargefjerningsmidler,
hårskyllemidler, hårfriserings- og -
onduleringspreparater; hårvann, gels, skum, hårspray og
-lakk; eteriske oljer og essenser, blomster-, urte- og
planteekstrakter.

(300) Prioritet:
AU, 2000.07.07, 841718

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209862 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100370 (220) Inn dato: 2001.01.08

(540)

(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: Utdannelsesvirksomhet relatert til behandling
av astma.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.09.03 - nr 36

56

(111) Reg.nr.: 209863 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100617 (220) Inn dato: 2001.01.11

(540)

(730) Innehaver: Crédit Agricole Indosuez, 9 quai du
Président Paul Doumer, F-92920 Paris La Défense
Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Meglervirksomhet vedrørende finansielle
investeringer, meglervirksomhet formidlet elektronisk,
investerings- og banktjenester, fremskaffelse av
finansielle tjenester og meglertjenester gjennom direkte
tilknytning til en database eller et globalt nettverk,
elektroniske pengeoverførsler, finans- og
aksjemarkedsinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209864 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 200100618 (220) Inn dato: 2001.01.11

(540)

BLINK
(730) Innehaver: Crédit Agricole Indosuez, 9 quai du
Président Paul Doumer, F-92920 Paris La Défense
Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Meglervirksomhet vedrørende finansielle
investeringer, meglervirksomhet formidlet elektronisk,
investerings- og banktjenester, fremskaffelse av
finansielle tjenester og meglertjenester gjennom direkte
tilknytning til en database eller et globalt nettverk,
elektroniske pengeoverførsler, finans- og
aksjemarkedsinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03

(111) Reg.nr.: 209865 (151) Reg.dato: 2001.08.09

(210) Søk.nr.: 199903177 (220) Inn dato: 1999.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til BODY PUMP

(730) Innehaver: Fitness to Perfection, Frostaveien 10,
7043 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko,
klær for gymnastikk, sportssko, treningstøy.
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i
andre klasser; apparater og redskaper for fysiske
øvelser, håndvekter (manualer), vektstenger og
vektskiver for bruk ved trening, apparater for
kroppsoppbygging, muskelstrekkere (øvelsesapparater),
stasjonære treningssykler, ruller for stasjonære
treningssykler.
KL. 35: Annonsevirksomhet for treningssenter.
KL. 41: Utdannelses- og kursvirksomhet, sportslige
aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning,
instruksjon (opplæring), drift av treningsstudioer, utleie
av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.09.03
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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.: R441776
(151) Int. reg. dato: 1998.12.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.12

(540)

(730) Innehaver: Harry’s France SA, Rue du Grand
Pré, F-36000 Chateauroux, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Bread and pastries, flour and preparations
made from cereals; biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice, rusks, toast, braised bread,
Vienna bread.

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: R450926
(151) Int. reg. dato: 2000.02.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.05

(540)

KLETTO
(730) Innehaver: Gottlieb Binder GmbH & Co,
Holzgerlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26:  Adhesive fasteners made of textile materials.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: R451410
(151) Int. reg. dato: 2000.02.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.21

(540)

PROTEGO
(730) Innehaver: Leinemann GmbH & Co,
Industriestrasse 11, D-38110 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Mechanically or manually operated apparatus
for the mineral oil, natural gas and petrochemical
industry, as well as for oil tanker construction; fittings
for regulating, controlling, draining and stopping.
KL. 9:  Mechanically or manually operated apparatus
for the mineral oil, natural gas and petrochemical
industry, as well as for oil tanker construction;
regulating and controlling fittings; flame protection
devices in the form of safety installations to prevent
explosions, blasts and/or persistent blaze, as well as
flame protection devices for protecting containers,
appliances, pipes, machines and oil tankers.
KL. 11:  Mechanically or manually operated apparatus
for the mineral oil, natural gas and petrochemical
industry, as well as for oil tanker construction; fittings
for aeration, ventilating, regulating, controlling,
draining and stopping.
KL. 37:  Equipping and assembling services, repair and
servicing of machine installations and of industrial
installations, mechanical constructions and precision
mechanical goods, as well as of goods listed in classes
7, 9 and 11.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: R454181
(151) Int. reg. dato: 2000.06.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.06

(540)

MONIQUE D’ESTRILL
(730) Innehaver: Eskimo Strickwaren GmbH, 81,
Oberfrohnaerstrasse, D-09117 Chemnitz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Outerwear clothing (including knitted and
knit-type outerwear), bathing and beach clothing,
knitted gloves, stockings, shawls and caps, all these
goods of French origin or intended for export.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: R458806
(151) Int. reg. dato: 1981.03.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.10

(540)

DIGITIL
(730) Innehaver: Paul Hartmann AG, 12, Paul-
Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Rubber gloves for medical purposes.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 541269
(151) Int. reg. dato: 1989.08.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical apparatus and devices, optical lenses,
contact lenses.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 569704
(151) Int. reg. dato: 1991.05.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.20

(540)

DANETTE
(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone SA, 126-
130, rue Jules Guesde, F-92302 Levallois-Perret, FR

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

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 615954
(151) Int. reg. dato: 1994.02.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.28

(540)

PADDLE POP
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Edible ice; water ices; frozen confectionery;
food preparations for making the aforesaid goods, not
included in other classes.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 628728
(151) Int. reg. dato: 1994.12.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.07

(540)

(730) Innehaver: Acetificio Carandini Emilio SrL, 43,
via per Formigine, I-41051 Castelnuovo Rangone, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Vinegars; sauces.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 666525
(151) Int. reg. dato: 1996.12.30
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.20

(540)

QIMIQ
(730) Innehaver: Hama Foodservice GmbH, 172,
Gitzen, A-5322 Hof bei Salzburg, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Milk and dairy products.
KL. 30:  Confectionery products.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 696254
(151) Int. reg. dato: 1998.05.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: Iga Finance BV, 7c, Veerkade, NL-
3016 DE Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes for men and women, deodorants for
personal use and toilet soaps.
KL. 24:  Woven fabrics for clothing, upholstery fabrics
as linings and coverings; linen and towels of textile
material, sheets, blankets, bedspreads.
KL. 25:  Overcoats, short jackets, coats, trousers, shirts,
jackets, tee-shirts, pullovers, raincoats (for women and
men), skirts, neckties, shoulder sashes, scarves, gloves
(clothing), socks, stockings, underwear, belts, male and
female footwear, boots, slippers.

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 703227
(151) Int. reg. dato: 1998.10.23

(540)

(730) Innehaver: Werner Pfitzenmeier, 12, Essener
Strasse, D-68723 Schwetzingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Organization of courses and training programs
in the field of physical well-being and physical training.

Gazette nr.: 24/98

(111) Int. reg. nr.: 705683
(151) Int. reg. dato: 1998.12.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.13

(540)

(730) Innehaver: Spunky Action S. as di Milanese
Denis, Via De Geneys 10, I-10148 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing; footwear.
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 705747
(151) Int. reg. dato: 1998.11.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.20

(540)

SIDAC
(730) Innehaver: Siemens AG, D-80333 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electronic devices
(included in this class); signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; electrical devices for
recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of data with the exception of didactic
systems; parts pertaining to all of the aforementioned
devices, in particular transformers, inductors and power
supplies.

Gazette nr.: 16/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.09.03 - nr 36

61

(111) Int. reg. nr.: 709543
(151) Int. reg. dato: 1999.02.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.10

(540)

DIZZLER
(730) Innehaver: Bucherer AG Luzern,
Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 712270
(151) Int. reg. dato: 1999.03.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.17

(540)

LANIERES
(730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht
436, NL-1017 BZ Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Pill boxes, boxes and cases for watches, for
jewelry and cigarettes, cuff links, ashtrays for smokers,
candlesticks, badges, trays for household use, powder
compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar bowls,
all these articles are made of precious metals or plated
therewith and included in this class; jewelry, precious
stones; chronometers, watches and small clocks.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 714005
(151) Int. reg. dato: 1999.06.17

(540)

(730) Innehaver: Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, D-
55122 Mainz, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrodes and sensors for measuring
electrochemical parameters such as the pH meter of
fluids.

Gazette nr.: 13/99

(111) Int. reg. nr.: 714311
(151) Int. reg. dato: 1999.05.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.25

(540)

ALICE DEEJAY
(730) Innehaver: Violent Music BV, 26, Voorhaven,
NL-3024 RN Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded sound and image carriers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 35:  Sales promotion, distribution of advertising
material and publicity on behalf of the services
mentioned in class 41.
KL. 41:  Services of music groups; publishing of music.

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 714454
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.24

(540)

PHOENIX
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; eau de cologne, eau de toilette, cosmetic body
care products, in aerosol form; skin oils, creams and
lotions; shaving gels and foams; pre-shave and
aftershave lotions; cosmetic products for the bath and
shower; shampoos; dentifrices; products for mouth care,
for nonmedical purposes; antiperspirants and deodorants
for personal use; toiletries.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.01.19, 641438

(111) Int. reg. nr.: 715987
(151) Int. reg. dato: 1999.04.16

(540)

(730) Innehaver: Danish Steel House A/S, Nyrupgaard,
Krogenbergvej 15, DK-3490 Kvistgård, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Small items of metal hardware, rings of
common metal for keys, money clips of common metal.
KL. 8:  Cutlery, forks and spoons; barbecue tongs; salad
tongs, ice tongs, palette knives, cheese knives, carving
sets.
KL. 11:  Oil lamps, hot plates and burners, including
tea heaters with brazier candles and saucettes (heating
apparatus).
KL. 20:  Racks, including racks of metal for wine,
corks for bottles, especially for wine bottles.
KL. 21:  Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), including
plates, trays, pots, pans, saucepans, dishes, salt and
pepper mills (hand-operated), dish mats (not of paper or
of textiles), place card holders (not of precious metal),
brazier candlesticks, candlesticks, napkin holders and
rings (not of precious metal), cheese-dish covers,
thermos bowls, coffeepots and coffee services (not of
precious metal), teapots, coffee glasses and mugs,
espresso cups, coffee measuring cups, vacuum jugs,
bottle openers, corkscrews, vases, wine coolers,
glassware and porcelain (not included in other classes);
barbecue standers, barbecue brushes, barbecue spatulas,
pastry spatulas, lasagna spatulas.

Gazette nr.: 15/99
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(111) Int. reg. nr.: 716170
(151) Int. reg. dato: 1999.07.09

(540)

(730) Innehaver: Chateau Malakoff, société anonyme à
directoire, 3, rue Malakoff, F-51200 Epernay, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Champagne wines.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 724727
(151) Int. reg. dato: 1999.11.30

(540)

(730) Innehaver: Maçarico Lda, Mira, PT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; preserved olives; jellies and compotes;
pickles; edible olive oil.
KL. 30:  Spices; sauces (condiments); salt; mustard;
vinegar; capers and pepper (seasoning).

Gazette nr.: 1/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.07.02, 338 110



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.09.03 - nr 36

64

(111) Int. reg. nr.: 732791
(151) Int. reg. dato: 2000.01.26

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; chemical preparations for
diagnostic purposes; cleaning, sterilizing and
preservative material and agents for medical apparatus
and instruments.
KL. 9:  Endoscopes for technical purposes and parts
thereof; probes for technical purposes; illuminating and
lighting apparatus, in particular for endoscopy; cameras,
in particular CCD-cameras, in particular for endoscopy;
microscopes; adapters and cables for connecting
cameras to endoscopes; picture reproduction and picture
recording apparatus, in particular for endoscopy; high
frequency apparatus and instruments, ultrasonic
generators; training, teaching and instructing apparatus,
test and check apparatus and instruments for the
aforesaid apparatus and instruments; safe keeping and
transport receptacles adapted to the aforesaid apparatus
and instruments; data processing apparatus, data media,
documentation apparatus for endoscopy.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, in particular endoscopes for
medical purposes and parts thereof; orthopedic articles;
suture materials; test and check apparatus and
instruments for the aforesaid apparatus and instruments;
safe keeping and transport receptacles adapted to the
aforesaid apparatus and instruments; suction and
irrigation apparatus for medical applications; high-
frequency voltage generators for surgical applications;
ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications.
KL. 11:  Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for
medical instruments and apparatus (included in class
11).
KL. 16:  Printed matter, bookbinding material;
instructional and teaching material (except apparatus);
brochures; catalogues; photographs.
KL. 17:  Flexible pipes, not of metal.
KL. 35:  Advertising; consultation services in
connection with advertising.
KL. 41:  Publishing and editing printed matter, also in
form of electronic media; education and teaching,
providing of training.

KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 549.8/10

(111) Int. reg. nr.: 734565
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Reckitt Benckiser AG, Im Hölderli
19, CH-8405 Winterthur, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use, descaling
agents, other than for domestic use; water-softening
products; all these products with or without disinfectant
content.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; additives for laundry use, particularly
fabric conditioners, stain-removing agents; scale
removing preparations for domestic purposes; dry
cleaning products for linen; soaps; cleaning products;
scrubbing, polishing, degreasing and abrasing materials;
detergents for dishwashers; rug cleaning products; all
these products with or without disinfectant content;
perfumery; essential oils; deodorant perfumes; air
fresheners; cosmetic products; hair lotions, included in
this class, toiletries, other than for medical use, included
in this class; dentifrices; products for mouth care, for
non-medical use; depilatory preparations.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; disinfectants for hygiene purposes;
antiseptics; insecticides and anti-moth products; insect
repellents and moth-repellent products; products for
destroying vermin and vermin-repellent products;
pesticides and parasite-repellent products, germicides;
bactericidal products; deodorants (other than for
personal use); air freshening products and air purifying
products.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not made of or plated with precious metals); sponges;
brushes (excluding paintbrushes); cleaning equipment;
dusting cloths; cleaning cloths; steel wool for cleaning.
KL. 35:  Advertising, business management,
commercial administration; office tasks; services of a
marketing company; industry and commercial company
management assistance services.
KL. 42:  Intellectual property rights exploitation;



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.09.03 - nr 36

65

industrial research; laboratory analysis and research;
legal advice.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.09, 468298

(111) Int. reg. nr.: 736091
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

JOK ECO WASH
(730) Innehaver: Bioma Agro Ecology Co AG, Case
postale 607, CH-8134 Adliswil, CH

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

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 738200
(151) Int. reg. dato: 2000.07.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bilkim Kurumsal Kimya ve
Matbaacilik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anomim Sirketi,
Ikitelli, Mehmet Akif Mah. Asik Veysel Cad. Manolya
Sok. No 21, Halkali, Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers, rust preventing
agents (anticorrosive), protective agents for wooden
materials, preservatives against deterioration of wood,
fixing agents and pigments for paints; paints, dyestuffs,
pigments for paints, protective substances for metals,
binding preparations and thinners for paints, shoe dyes,
printing inks, toners for photocopiers, food colorants,
colorants for beverages, raw natural resins, silver pastes.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use: detergents, bleaching preparations,
softeners for laundry use, scale removing preparations
for household purposes, mechanical cleaning powders;

soaps for personal use, disinfectant soaps, antiperspirant
soaps, granulated soaps, perfumery; perfumes, essential
oils, colognes, lotions, deodorants, antiperspirants;
cosmetics; nail polishes, rouges, cosmetic preparations
for eyelashes, cosmetic creams, hair dyes, shampoos,
hair lotions, eyeliners, lipsticks, mascara, make-up
powders, cosmetic creams, nail varnishes, shaving
soaps, shaving preparations, shower gels, petroleum
jelly for cosmetic purposes, cosmetic preparations for
slimming purposes, sun-tanning preparations, cosmetic
kits, cotton sticks for cosmetic purposes, dentifrice,
denture polishes, preparations for cleaning dentures,
abrasives, abrasive paper, pastes for razor strops,
polishing substances, polishing preparations, polish for
furniture and flooring.
KL. 21:  Cleaning instruments; brushes (except paint
brushes), dishwashing brushes, brush goods, sponges for
household purposes, steel wool for cleaning, cleaning
cloths, gloves for household purposes, polishing
apparatus and machines for household purposes (non-
electric), carpet beaters, carpet sweepers, toothbrushes,
electrical tooth brushes, shaving brushes, hair brushes,
combs, household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith) made of
glass, porcelains, ceramics, pots, cups (not of precious
material), buckets, dust bins, pots, dishes, trays for
domestic purposes, coffee pots (non-electric), washing
boards, egg cups, containers for household use, vases
(not of precious metal), soap boxes, baby baths, ice cube
moulds and ice buckets, thermally insulated containers
for food, fitted picnic baskets with dishes, bread
baskets, bread boards, statuettes of porcelain, terra-cotta
or glass, bottles, glass jars, decanters, mouse traps,
insect traps, perfume burners, perfume sprayers and
vaporizers, cosmetic utensils, appliances for removing
make-up (non-electric), corkscrews, shoehorns,
toothpicks, pipettes.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 739132
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

BESTMALZ
(730) Innehaver: Malzfabrik Hoepfner GmbH & Co,
18, Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice, edible ices.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains (included in this class); living
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
KL. 32:  Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; beer.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739161
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses.
KL. 3:  Soaps; washing and bleaching agents for
laundry; rinsing agents for dishwashing and laundry;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for
cleaning wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain
and textiles.
KL. 5:  Disinfectants.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.27, 300 32 611.4/03

(111) Int. reg. nr.: 739166
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(730) Innehaver: Utimaco Safeware AG, Dornbachstr.
30, D-61440 Oberursel, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Equipment for the input-output and transfer of
data including devices for reading and writing data
media (included in this class), in particular data
transmission equipment; image and/or sound carriers
and/or data media of all types with or without programs
and/or files, in particular read-write memories, read-
only memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical memories (excluding exposed or unexposed
films) including compact disk ROM and WORM, smart
card readers; electronic badge reader systems;
certification devices; data transmission protection
devices; data visualization equipment; cryptoboxes for
data traffic; data transformation devices; data decoders;
hardware or software-based systems for digital/
electronic signatures; security chips for smart cards;
POS (point of sales) banking devices; modulation and
demodulation equipment; circuit boards with integrated
circuits; equipment for the display of data stored on
integrated circuits; electronic circuits with digital and
analog signal processing; image and/or sound data
carriers; read-only memories (ROM), RAM and plug-in
modules, optical memories; solid-state memories.
KL. 16:  Printed matter on the subject of computer
technology and computer programs, in particular
operating instructions, forms, operating instructions,
books, including manuals, program documentation,
support litterature for computer programs; paper,
cardboard and items made of these materials included in
this class.
KL. 36:  Electronic financial transactions.
KL. 38:  Operation of servers and/or online services,
namely collection, storage, supply and transmission of
all types of data and information.
KL. 42:  Lease of data processing equipment and
programs; engineering, development, improvement and
adaptation of data processing programs and/or data
(including multimedia and homepages) for third parties;
granting of licences for data processing programs and
files, operation of a network server for third parties;
lease of smart card readers.
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Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.29, 399 45 253.2/09

(111) Int. reg. nr.: 739168
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jürgen K. Schuster, 87-89,
Mallaustrasse, D-68219 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Photographs, folders and presentation cards for
photographs.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739173
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

SHAPECARD
(730) Innehaver: Friedrich Knapp, 16,
Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic information systems comprising data
input equipment, data output equipment, data
communications equipment, and data memory
equipment; magnetic card readers, optical readers,
scanners, computer programs recorded on magnetic
disks, floppy disks, magnetic tapes, optical disks,
electronic memory devices, perforated tapes and similar
data carriers; coded cards for use in banking; coded
check cards, credit cards and account cards; electronic
data carriers of all kinds containing financial
information for the initiation, conclusion and the
conducting of lending transactions, in particular as part
of credit and collateral investigations.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter and
publications; printed forms; bookbinding material;

photographs; stationery, instructional material and
informative material (except apparatus); printed matter
containing financial information for the initiation,
conclusion and the conducting of lending transactions,
in particular as part of credit and collateral
investigations.
KL. 36:  Financing services, issuing and administration
of credit cards, EC cards, customers’ cards,
administration of accounts, money transfers,
administration of saving accounts, conducting of giro
transactions with cash payment by means of change
machines, telephone banking service for the
transmission of payment orders, in particular transfers
and debit entries between the customer and the bank,
financing services for the field of electronic banking,
electronic banking in the form of the offering and
performing of banking services and credit card services
by means of electronic data exchange for private and
commercial customers; conducting of cashless
payments and of the clearing system, services in the
field of telephone and home banking, namely the
provision of information and particulars, placing of
stoppage orders, fulfillment of orders, complaints,
calling up of turnover figures, balances of accounts,
carrying out transfer instructions, standing orders;
trading in and exchange of foreign currencies, issuing of
travellers’ checks; collection of bank-specific
information; computer-aided financial planning;
financial research; EDP-aided information services on
financial management matters, accounts, money
transactions, goods and services offered by the credit
institution, quotations and rates, bank code numbers and
lexical finance terms.
KL. 38:  On-line services for the supply of financial
information for the initiation, conclusion and the
conducting of lending transactions, in particular as part
of credit and collateral investigations.
KL. 42:  Services of a database, namely collection,
storage, updating and supply of data and other
information, as well as brokerage of database
information; services of a computer centre, namely the
collection, preparation and supply of data for third
parties; supply of computing time and memory capacity
and program capacity of a database for the input and
output of data in connection with initiation, conclusion
and conducting of financial transactions; advisory
services in the field of data processing; computer
programming; conducting of surveys, in particular
research into economic data and information.

Gazette nr.: 17/00
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(111) Int. reg. nr.: 739174
(151) Int. reg. dato: 2000.06.27

(540)

EDUCATIS
(730) Innehaver: Educatis AG, Staldenweg 3, CH-6313
Menzingen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Training and continuous training, information
on education; organisation and conducting of seminars.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 739224
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

ROCKMAX
(730) Innehaver: Rockmax Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH, 27, Stollenstrasse, D-45966
Gladbeck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Drilling machines and parts of drilling
machines, namely drill heads, roller bits, stepped
cutters, cutter heads, hydraulic cutters; drill pipes,
shanks, connecting sleeves, stroke pipes, superposing
drill pipes, taper rods, monobloc drills, annular borer
equipment, ram points, casing shoes; all included in this
class.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739235
(151) Int. reg. dato: 2000.07.12

(540)

(730) Innehaver: Essex AB, Montörvägen 7, S-851 22
Sundsvall, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic components, namely printed circuit
board assemblies, cable assemblies, backplanes and
printed circuit boards, as well as systems composed of
such components.
KL. 35:  Marketing of electronic components, namely
printed circuit board assemblies, cable assemblies,
backplanes and printed circuit boards, as well as
systems composed of such components.
KL. 42:  Development of electronic components,
namely printed circuit board assemblies, cable
assemblies, backplanes and printed circuit boards, as
well as systems composed of such components.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 739237
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

(730) Innehaver: Privpak AB, Ryssnäsgatan 15, S-501
10 Borås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport, distribution, storing of packages
and mail-order packages; information about and
organization and planning of such services.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739239
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

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

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

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.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.22, 399 66 299.5/38

(111) Int. reg. nr.: 739240
(151) Int. reg. dato: 2000.04.25

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and systems for pick-up, recording,
transmission, processing and/or reproduction of analog
and/or digital videosignals (images) and/or analog and/
or digital audiosignals (sound) and/or data, respectively
as well for connection to/with the Internet, especially
consumer electronic apparatus including car radios,
clock radios, videorecorders camera recorders, DVD-
players, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors and antennas; apparatus and systems for
satellite receiving, including antennas and accessories;
navigation systems, especially satellite supported;
multi-media devices and apparatus, including modems
and interactive apparatus; magnetic, electronic
(especially semiconductor memories), digital and/or
optical recording carriers or storage media, all in tape or
disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques; apparatus of
telecommunication, especially wired and wireless
subscriber’s devices; copying machines; printers;
scanners; computers, as well such for games, and data-
processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
server and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially in the form of Intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; remote control transmitters and
remote control receivers for the aforesaid goods; data
processing programmes and computer software,
especially for mass storage media; operational
programmes and systems (included in this class); data
carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games including software; accessories
for all the aforesaid goods, especially magnetic tapes
cassettes, storage chips, storage cards, magnetic cards,
plug cards, mixer units, data transfer units, especially
card-stations, headphones, microphones, power
supplies, switches, erasing magnets, accumulators,
batteries, chargers, acoustic coupling devices, adapters,
cables and plugs; parts of all of the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
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KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
including electronic communication, data bank or
information services (also against payment), on-demand
services, linguistic services and inquiry services, offline
as well as online, on-demand and other electronic media
services, especially processing and transmission of
electronically transmitted data, sound and images (audio
and video signals) via cables, satellite, computers,
computer networks, telephone cables as well as any
other transmitting medium; network service for
transmission of data, images and speech/voice; base
radio services and mobile radio services as well as
telematic services; collecting and supply of news and
general information.
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data,
video and image) as well as for network service;
organization and management of data bank; technical
advice for planning of apparatus, equipment and
installations for network services, as well as for
planning of networks including design and
development; development of electronic programme
guides; exploitation of copyrights and industrial
property rights for others.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739243
(151) Int. reg. dato: 2000.08.16

(540)

VIDEOLAP
(730) Innehaver: Olympus Winter & Ibe GmbH,
Kuehnstrasse 61, D-22045 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical endoscopes and components thereof.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.28, 300 29 601.0/10

(111) Int. reg. nr.: 739245
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: GA Modefine SA, Avenue de France,
90, CH-1004 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including fuel for engines) and lighting materials;
candles, wicks.
KL. 8:  Manually-operated hand-held tools and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation,
for water distribution and for plumbing systems
(sanitary facilities).
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not
included in other classes; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing
products; bookbinding products; photographs;
stationery; adhesives (sticking materials) for stationery
or household use; artists’ requisites; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructive or educational material (excluding
apparatus); plastic materials for wrapping (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.
KL. 18:  Leather and artificial leather, as well as
articles in these materials not included in other classes,
animal hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam
(sepiolite), substitutes of all such materials or plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not made of precious metals, nor plated); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush
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equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked
or semi-worked glass (excluding building glass);
glassware, chinaware and earthenware not included in
other classes.
KL. 24:  Fabric and textiles not included in other
classes; bed covers and tablecloths.
KL. 25:  Clothing, footwear, millinery.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbon and laces;
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers.
KL. 27:  Rugs, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings; non-textile wall hangings.
KL. 28:  Games, toys; sports’ and gymnastics’ items
not included in other classes; Christmas tree
decorations.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35:  Advertising and publicity services; business
management; business administration services; office
tasks; advertising services on behalf of a third party
relating to the marketing and sale of shops retailing
perfumery and cosmetics, household and cleaning items,
optical products, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the
home, fabrics and textile products, clothing and shoes,
games and toys, sports’ goods, food products, articles
for smokers; services relating to the management of
shops retailing perfumery goods and cosmetics,
household and cleaning products, optical goods, clocks
and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports’
goods, food products, articles for smokers.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 473659

(111) Int. reg. nr.: 739251
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: BuyOnline BV, 3, Keienbergweg,
NL-1101 EZ Amsterdam-Zuidoost, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Telecommunication, providing
telecommunication connections (networks),
transmission of messages, information and data,
including data regarding electronic commerce products
via online computer connections; transmission of
information regarding and for the benefit of presenting
merchandise via telecommunication apparatus being
services of so-called electronic stores (e-shops and e-
stores); services of an Internet access provider including
the provision of access to electronic shops for the
benefit of electronic shop tenants.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.27, 664055
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(111) Int. reg. nr.: 739253
(151) Int. reg. dato: 2000.05.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TrefilArbed Bissen SA, Bissen, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Non-electric wires of common metals, iron
wire, barbed wires, steel wire; non-electrical metal
cables; wire netting; metallic screening.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.17, 662793

(111) Int. reg. nr.: 739254
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat extracts; compotes; broths; edible oils
and fats; extracts made of meat, fish, game, poultry and/
or prepared vegetables.
KL. 30:  Sauces, including salad dressings; binding
agents for food products; spices, seasonings.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.23, 663031
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(111) Int. reg. nr.: 739262
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

JOOP!
(730) Innehaver: Joop! GmbH, 22, Harvestehuder Weg,
D-20149 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Adhesives for cosmetic purposes, almond milk
for cosmetic purposes, bath salts (not for medical
purposes), cosmetic preparations for baths, beard dyes,
bergamot oil, bleaching preparations (decolorants) for
cosmetic purposes, color-removing preparations,
colorants for toilet purposes, cosmetics, cotton wool for
cosmetic purposes, cosmetic creams, skin whitening
creams, degreasers other than for use in manufacturing
processes, denture polishes, deodorants for personal use,
depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes, eau
de Cologne, eau de toilette, ethereal essences, ethereal
oils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for
affixing false eyelashes, cosmetic preparations for
eyelashes, false eyelashes, greases for cosmetic
purposes, hair dyes, hair lotions, hair spray, hair waving
preparations, jasmine oil, lacquer-removing
preparations, lavender oil, lavender water, lipsticks,
tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for
cosmetic purposes, make-up, make-up preparations,
mascara, nail care preparations, nail polish; nail varnish,
false nails, neutralizers for permanent waving, paper
guides for eye make-up, cosmetic pencils, sachets for
perfuming linen, scented water, scented wood,
shampoos, shining preparations (polish), cosmetic
preparations for skin care, deodorant soap, disinfectant
soap, starch glaze for laundry purposes, sun-tanning
preparations (cosmetics), decorative transfers for
cosmetic purposes, depilatory wax.
KL. 9:  Mobile phones and accessories namely free-
talking devices for mobile phones, chargers and
protective cases.
KL. 16:  Document files (stationery); albums;
announcement cards (stationery), cabinets for stationery
(office requisites); paintings (pictures) framed or
unframed; paper sheets (stationery); pencils; pencil
sharpeners; pencil sharpening machines; pads
(stationery); paperweights; letter trays; writing paper;
pamphlets; books; bookends; office requisites, (except
furniture) printed matter; penholders; fountain pens;
greeting cards; envelopes (stationery); folders for
papers; passport holders; hat boxes of cardboard;
calendars; coasters of paper, charts; playing cards;
cardboard; lithographic works of art; book markers;
office perforators; punches (office requisites);
magazines (periodicals); paper knives (cutters) (office
requisites); scrapers (erasers) for offices; pencil leads;
pencil lead holders; note books; wrapping paper;
stationery; face towels of paper; towels of paper; table
napkins of paper; handkerchiefs of paper; conical paper
bags; blinds of paper; photographs; photo-engravings;
paintbrushes; posters; portraits; postcards; prospectus;
rubber erasers; rosaries; boxes of cardboard or paper;
signboards of paper or cardboard; patterns for

dressmaking; pen cases; inkstands; writing instruments;
writing or drawing books; writing cases (stationery);
writing materials; place mats of paper, table cloths of
paper; table linen of paper; table mats of paper;
cardboard articles; drawing materials; drawing pads;
drawing boards; drawing sets; drawing instruments;
graphic prints; periodicals; newspapers; cigar bands.
KL. 20:  Beds; library shelves; office furniture; cases of
wood or plastic; coat stands; bins, not of metal; high
chairs for babies; cushions; coat hangers; chests of
drawers; wickerwork; easy chair; air mattresses; not for
medical purposes; mattresses; furniture; racks; umbrella
stands; sleeping bags for camping; jewellery cases/
caskets, not of precious metal; cupboards; desks;
trolleys; armchairs; sofas; mirrors; chairs; tables;
showcases; curtain rings; curtain rails; curtain rods;
newspaper display stands.
KL. 25:  Bandanas (neckerchiefs), bath robes, bath
sandals, bath slippers, bathing capes, bathing drawers,
beach clothes, beach shoes, belts (clothing); boots,
braces for clothing (suspenders), brasseries, breeches
(for wear), camisoles, caps (headwear), chemisettes
(shirt fronts), clothing, clothing for gymnastics, clothing
of imitations of leather, clothing of leather, coats, collar
protectors, combinations (clothing), corselets, corsets
(underclothing), cyclists clothing; dressing gowns, ear
muffs (clothing), esparto shoes or sandals, footwear,
furs (clothing), garters, gloves (clothing), gymnastic
shoes, half-boots, headbands (clothing), headgear for
wear, hosiery, jackets (clothing), jerseys (clothing),
knitwear (clothing), lace boots, layettes (clothing), body
linen (garments), motorists’ clothing, muffs (clothing),
neckties, outerclothing, overalls, overcoats, pajamas,
paper clothing, parkas, pelerines, petticoats, pockets for
clothing, pullovers, pyjamas, ready-made clothing,
ready-made linings (parts of clothing), sandals, sashes
for wear, scarves, shawls, shirts, iron fittings for shoes,
shoes, singlets, ski boots, skirts, slippers, sock
suspenders, socks, boots for sports, stockings, suits,
sweaters, swimsuits, teddies (undergarments), t-shirts,
tights, togas, trousers, underclothing, underpants,
underwear, veils (clothing), waistcoats, waterproof
clothing, wet suits for waterskiing, wimples.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.27, 399 64 701.5/20
DE, 1999.11.22, 399 67 077.7/09
DE, 1999.11.22, 399 73 307.8/03
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(111) Int. reg. nr.: 739265
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

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

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

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.15, 473169

(111) Int. reg. nr.: 739267
(151) Int. reg. dato: 2000.07.06

(540)

DECLARATION
(730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht
436, NL-1017 BZ Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Pill boxes, boxes and cases for watches,
jewelry and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks,
badges, trays for household purposes, powder compacts,
salt shakers, coffee and tea sets, sugar bowls, all these
goods made of precious metals or plated therewith;
jewelry, precious stones; chronometers, watches and
clocks.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.01.21, 664417

(111) Int. reg. nr.: 739275
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

(730) Innehaver: Fin-Eco Holding SpA, Via Pastrengo
3, I-25128 Brescia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, in particular studying, planning
and implementing advertising materials and campaigns,
specifically by mail (leaflets, tables, printed matter),
radio, television, Internet, promotion of financial and
insurance services, on behalf of third parties, issuing
and updating of advertising texts, commercial business
management, trade management, economic forecasting,
information and details about business.
KL. 36:  Insurance, financial, monetary and real
property business, in particular loan services,
acceptance, exchange and placing of public and private
securities, share and bond securities; taking on of
investments in Italian and foreign enterprises,
companies, bodies, trusts and associations on behalf of
third parties; stocks, share bond and insurance
brokerage; factoring; property management; services
concerning credit cards and debit cards; financial loans;
brokerage services, capital and fund investments,
financial analysis; electronic transfer of accounts,
financial transactions also via Internet or by means of
cellular phones, financial information concerning
insurance, fund establishment, deposit of valuables,
operations of any kind having a financial character also
by means of any kind of networks, in particular
computer networks, such as Internet or cellular phone
networks.
KL. 42:  Professional advice, aid and legal protection.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
IT, 1999.12.30, MI99C013022
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(111) Int. reg. nr.: 739282
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

ARMANI CASA
(730) Innehaver: GA Modefine SA, Avenue de France,
90, CH-1004 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including fuel for engines) and lighting materials;
candles, wicks.
KL. 8:  Manually-operated hand-held tools and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation,
for water distribution and for plumbing systems
(sanitary facilities).
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not
included in other classes; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing
products; bookbinding products; photographs;
stationery; adhesives (sticking materials) for stationery
or household use; artists’ requisites; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructive or educational material (excluding
apparatus); plastic materials for wrapping (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.
KL. 18:  Leather and artificial leather, as well as
articles in these materials not included in other classes,
animal hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam
(sepiolite), substitutes of all such materials or plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not made of precious metals, nor plated); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush
equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked
or semi-worked glass (excluding building glass);
glassware, chinaware and earthenware not included in
other classes.
KL. 24:  Fabric and textiles not included in other
classes; bed covers and tablecloths.
KL. 25:  Clothing, footwear and millinery.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbon and laces;
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers.
KL. 27:  Rugs, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings; non-textile wall hangings.
KL. 28:  Games, toys; sports’ and gymnastics’ items

not included in other classes; Christmas tree
decorations.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35:  Advertising and publicity services; business
management; business administration services; office
tasks; advertising services on behalf of a third party
relating to the marketing and sale of shops retailing
perfumery and cosmetics, household and cleaning items,
optical products, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the
home, fabrics and textile products, clothing and shoes,
games and toys, sports’ goods, food products, articles
for smokers; services relating to the management of
shops retailing perfumery goods and cosmetics,
household and cleaning products, optical goods, clocks
and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports’
goods, food products, articles for smokers.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 473632

(111) Int. reg. nr.: 739429
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

TRANSFORMA
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water, in particular motor vehicles, their components
namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview
mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers,
sun roofs, window panes.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.15, 00 3 007 318
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(111) Int. reg. nr.: 739430
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

TRANSFORMER
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water, in particular motor vehicles, their components
namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview
mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers,
sun roofs, window panes.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.15, 00 3 007 317

(111) Int. reg. nr.: 739431
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

APALOOSA
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
or water, in particular motor vehicles, their components
namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview
mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers,
sun roofs, window panes.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.15, 00 3 007 311

(111) Int. reg. nr.: 739502
(151) Int. reg. dato: 2000.07.19

(540)

(730) Innehaver: Black Bean GmbH, Pfarrkirchener
Str. 103, D-84307 Eggenfelden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739504
(151) Int. reg. dato: 2000.02.24

(540)

ERGONOMIC
COMFORT

(730) Innehaver: Falke Nederland BV, 2-4, Koningin
Wilhelminaplein, NL-1062 HK Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumeries, ethereal oils, products for
personal hygiene and beauty; products for cleaning,
external care and for beautifying the skin, the scalp and
the hair; toilet articles (included in this class);
deodorants for personal use, pre-shave and after-shave
products.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, namely
suitcases, bags; small leather articles (not included in
other classes), especially purses, wallets, key cases;
umbrellas and sunshades; straps (not included in other
classes).
KL. 25:  Clothing and headgear, shoes; suspender belts.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.27, 657956
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(111) Int. reg. nr.: 739506
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: GA Modefine SA, Avenue de France,
90, CH-1004 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including fuel for engines) and lighting materials;
candles, wicks.
KL. 8:  Manually-operated hand-held tools and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation,
for water distribution and for plumbing systems
(sanitary facilities).
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not
included in other classes; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing
products; bookbinding products; photographs;
stationery; adhesives (sticking materials) for stationery
or household use; artists’ requisites; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructive or educational material (excluding
apparatus); plastic materials for wrapping (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.
KL. 18:  Leather and artificial leather, as well as
articles in these materials not included in other classes,
animal hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols

and walking sticks; whips and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam
(sepiolite), substitutes of all such materials or plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not made of precious metals, nor plated); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush
equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked
or semi-worked glass (excluding building glass);
glassware, chinaware and earthenware not included in
other classes.
KL. 24:  Fabric and textiles not included in other
classes; bed covers and tablecloths.
KL. 25:  Clothing, footwear and millinery.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbon and laces;
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers.
KL. 27:  Rugs, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings; non-textile wall hangings.
KL. 28:  Games, toys; sports’ and gymnastics’ items
not included in other classes; Christmas tree
decorations.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35:  Advertising and publicity services; business
management; business administration services; office
tasks; advertising services on behalf of a third party
relating to the marketing and sale of shops retailing
perfumery and cosmetics, household and cleaning items,
optical products, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the
home, fabrics and textile products, clothing and shoes,
games and toys, sports’ goods, food products, articles
for smokers; services relating to the management of
shops retailing perfumery goods and cosmetics,
household and cleaning products, optical goods, clocks
and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports’
goods, food products, articles for smokers.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.26, 473658
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(111) Int. reg. nr.: 739508
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper and cardboard and products made of
these materials, included in this class, printing products,
bookbinding items, photographs, stationery, teaching
and educational materials.
KL. 41:  Education, training, entertainment, sports and
cultural activities.
KL. 42:  Beauty, sanitary and health care, legal
services, scientific and industrial research, computer
programming.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739509
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Stefanie Waschütza, Gutsstrasse 14d,
D-31319 Sehnde, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Chemical preparations for medical and
pharmaceutical use; diagnostic kits for use in laboratory
procedures.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.04, 399 68 976.1/42

(111) Int. reg. nr.: 739510
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: FIBO Fitness, Freizeit, Sport und
Bodybuilding Messeverwaltung Beteilungsgesellschaft
Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland
GmbH, 4, Völklinger Strasse, D-40219 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Marketing research, advertising, organization
of trade fairs for commercial purposes, consultancy for
exhibitors in organizational and professional business.
KL. 41:  Publication of printing papers especially of
catalogs and other magazines for exhibition purposes;
organization of congresses and conferences.
KL. 42:  Consultancy for exhibitions in technical
matters.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.02, 300 15 665.0/35
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(111) Int. reg. nr.: 739516
(151) Int. reg. dato: 2000.01.19

(540)

A UNIVERSE OF ONE
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical, electrotechnical and electronic
apparatus and devices (included in this class); electrical
devices for recording, emission, transmission,
switching, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; integration of
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in networks; devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages, information and data;
communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic equipment for voice,
image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology, especially for voice data
communication, telephones, videophones, voice boxes,
dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply
units, transmission media such as telecommunication
cables and optical fibers and pertinent connection
elements, wireless transmission media such as infrared
and radio communication; parts of all the
aforementioned apparatus and devices; installations
composed of a combination of the aforementioned
apparatus and devices.
KL. 35:  Collecting and storing of data.
KL. 36:  Financial services; in particular consultancy in
the field of financing and leasing of systems, products
and facilities in the fields of data processing and
telecommunication.
KL. 37:  Setting-up, mounting, maintenance and repair
of telecommunication devices, systems and
telecommunication networks.
KL. 38:  Operation and administration of
telecommunication systems, telecommunication
networks and of pertinent facilities and parts; renting of
telecommunication appliances and devices and of
telecommunication networks; collecting, storing,
passing on or distributing of information, images, video
and audio sequences; provision and communication of
information stored on a database, in particular also by
means of interactively communicating (computer)
systems.
KL. 41:  Training in the setting-up and operation of
telecommunication systems and telecommunication
networks.
KL. 42:  Consultancy in the setting-up of
telecommunication and data processing systems and
telecommunication networks; development and design
engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and
telecommunication networks; planning and design

engineering of telecommunication and data processing
systems, telecommunication networks and pertinent
facilities and parts thereof; development, generation and
renting of data processing programs; electronic services,
in particular translating of data.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.26, 399 52 359.6/09

(111) Int. reg. nr.: 739517
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

MANAHÉ
(730) Innehaver: Jacques Ruc, Pt. Mitra Garment Indo
Raya Jl. Inam Bonjol 448, Denpasar, Bali, ID

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics for textile use, bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braids,
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 739519
(151) Int. reg. dato: 2000.03.04

(540)

(730) Innehaver: Stiftung Grone-Schule, 12,
Gotenstrasse, D-20097 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter; instructional and teaching
material (except apparatus).
KL. 35:  Advertising, business management, office
work, human resources consulting; job placement;
analysis of the situation on the labour market,
procurement of additional jobs.
KL. 36:  Granting of financial grants, financial aids and
educational allowances.
KL. 41:  Professional or vocational training, further
education and training, planning and holding
workshops, retraining and vocational rehabilitation
courses, education and instruction, technical and
practical instruction, cultural activities including
publication of printed material for the aforementioned
services; procurement of trainee places; vocational
assistance of persons seeking employment, namely
analysis of professional or vocational qualifications,
planning of necessary supplementary qualifications,
training of social competence, job application training,
professional/vocational integration service for persons
seeking employment, counselling on possibilities of
professional or vocational qualification, professional
assistance upon and following a successful job
placement; education by vocational rehabilitation;
advanced training courses for teachers, instructors and
social workers.
KL. 42:  Provision of room and board in boarding
schools and medical care with a view to education by
vocational rehabilitation; social assistance in the process
of reintegration of unemployed, long-term unemployed
and rehabilitees into the working life with the objective
of promoting their integration and/or reintegration as
well as their rehabilitation and reintegration by social
pedagogic and psychological counselling; social
integration service for persons seeking employment,
namely counselling on problems of unemployment,
social pedagogic and psychological counselling; social
assistance upon and following a successful job

placement, namely by social pedagogic and
psychological counsellors; counselling on professional
and social competence, namely counselling on problems
of unemployment, on possibilities of professional or
vocational qualification by social pedagogic and
psychological counsellors; social and humanitarian
assistance and integration of persons seeking
employment.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739521
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

TSU
(730) Innehaver: Mannesmann VDO AG, 105,
Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus, devices and
instruments used in recording and/or displaying data, in
particular torque, velocity, distance and time and
information on the condition and/or position of
components; devices for detecting signals and for
converting and transmitting physically recordable
measurement data; all types of machine-readable data
media containing software.
KL. 16:  Printed matter, specifically software
documentation, operating and user’s manuals, written
material to accompany computer software.
KL. 37:  Installation, repair and maintenance of the
apparatus, devices and instruments mentioned in class 9.
KL. 42:  Design, production and maintenance of data
processing software for the devices, instruments and
apparatus mentioned in class 9.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739525
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

BUBBLES
(730) Innehaver: John Ballard Musik AB,
Gamlestadsvägen 2, S-415 02 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Music entertainment.

Gazette nr.: 18/00
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(111) Int. reg. nr.: 739526
(151) Int. reg. dato: 2000.05.10

(540)

HATSCHI-FREE
(730) Innehaver: Alexander Loschke, 41, Kurmainzer
Ring, D-63834 Sulzbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical or veterinary appliances, instruments,
products and aids, in particular nasal brackets, devices
for spreading open the nasal apertures, spirals for
inserting into the nasal apertures, bracelets, rings,
necklaces, pendants or other products made of copper, a
copper alloy or a material coated with copper or a
copper alloy and which can be applied directly to the
skin or mucous membrane especially in order to achieve
an antibacterial, fungicidal, anti-inflammatory or
antiviral effect; aids for improving or facilitating
respiration, in particular nasal brackets, devices for
spreading open the nasal apertures and spirals for
inserting into the nasal apertures, in particular made of
metal or plastic material.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.22, 399 73 240.3/10

(111) Int. reg. nr.: 739527
(151) Int. reg. dato: 2000.05.15

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Parts for engines and motors for motor vehicles;
valve drives for combustion engines; drives for valves
of combustion engines.
KL. 9:  Control systems and software for drives for
valves of combustion engines.
KL. 12:  Motor vehicles and parts thereof (included in
this class); engines and motors for motor vehicles.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.16, 399 71 813.3/07

(111) Int. reg. nr.: 739743
(151) Int. reg. dato: 2000.07.18

(540)

MOTENA
(730) Innehaver: motena Holding AG, 25,
Butzweilerstrasse, D-50829 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36:  Insurances underwriting; financial affairs;
monetary affairs and real estate affairs.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.19, 300 03 389.3/12

(111) Int. reg. nr.: 739745
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(540)

SIGN & GO
(730) Innehaver: Anc Rental Corporation (UK) Ltd,
James House, 55 Welford Road, Leicester LE2 7AR,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement; provision of car and vehicle rental
services.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
GB, 2000.06.27, 2237275



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.09.03 - nr 36

82

(111) Int. reg. nr.: 739753
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: ACR SA, Les Algorithmes Aristote A
2000, route des Lucioles, F-06410 Biot, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Transmission of information on national and
international networks (Internet); telecommunications
services of electronic mail via electronic network
(Internet); services for the transmission of information
which is accessible via an access code online to a
database; communications via computer terminals.
KL. 41:  Publishing of computerized data intended for
use on national and international computer networks.
KL. 42:  Development, design and hosting of sites by
national and international networks; computer
programming; development of software intended for
computers (individual posts, work stations and servers)
or for network hardware or telecommunications
hardware on national and international networks.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 739770
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

CASAMAYOR
(730) Innehaver: Sti Iberica SL, P.I. Fuente del Jarro
Ciudad de Barcelona 20, Paterna (Valencia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat
and fish; jellies and 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, pastries and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment; prepared corn.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains [seeds], not included in other
classes; live animals; fresh fruit and vegetables; crop
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.11.11, 2269401
ES, 1999.11.11, 2269402
ES, 2000.02.14, 2290597
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(111) Int. reg. nr.: 741771
(151) Int. reg. dato: 2000.08.15

(540)

(730) Innehaver: Digicomp AG, Grabenstrasse 1, CH-
8952 Schlieren, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, surveying, electric, photographic,
optical, measuring, signalling, monitoring (inspection)
and teaching appliances and instruments; appliances for
recording, transmitting and reproducing electrical,
acoustic and optical signals, digital and analogue signal
capture, processing and communication installations,
modems, adapters, copying appliances; microprocessors
and computers as well as workstations and control
stations for exploiting and storing data; data capture
peripheral devices, keyboards, scanners, sensors,
reproduction peripheral devices, electrical display
installations, sound recording appliances, cartridges for
recording sound, magnetic tape recording devices, video
screens, plotters, laser viewing installations and writing
installations; software, data media containing computer
programs, magnetic cards, magnetic tapes, magnetic
disks, magnetic films, diskettes, electronic memory
units and compact disks; appliances for
phototelegraphy, visiophones, compact disk drives,
chips, magnetic encoders, optical compact disks, audio-
video compact disks, recorded computer programs,
computer software, recorded operating systems,
computer peripheral devices, computer keyboards,
magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances,
phototransparencies, computer disk drives,
electromagnetic coils, electronic display panels,
electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification
cards, interfaces (computer), electric cables, memory or
chip cards, cash registers, laptop computers, magnetic
tape units (computer), magnetic wires, monitors
(computer programs), optical disks, video recorders,
explorers (computer scanners), video game appliances
for use with a television receiver only, bar code readers,
electronic diaries, word processing machines, magnetic
tapes, videotapes, video films, video cameras,
videocassettes, video game cartridges, cinematographic
films.
KL. 16:  Books, bookbinding material, program
indexes, catalogues and other printed matter, manuals,
overhead transparencies, printed course documentation,
brochures, graphical representations, diagrams, printed
matter, forms, graphical reproductions, calendars,
instructional and teaching materials (excluding
apparatus), magazines, photographs, paper or cardboard
signs, printed timetables, leaflets, newsletters, writing
materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.
KL. 41:  Academies (education), organisation of

exhibitions for cultural or educational purposes, book
publishing, lending libraries, education and teaching,
correspondence courses, film production, leisure
services, publishing of texts (other than advertising),
arranging and conducting of colloquiums, arranging and
conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging
and conducting of symposiums, practical training
(demonstration), arranging and conducting of seminars,
entertainment services, organising and running training
workshops, organization of competitions (education or
entertainment), information on events, rental of video
cameras, rental of cinematographic apparatus and
accessories, rental of radio and television sets,
videotape film production, rental of videotapes, rental of
video cassette recorders.
KL. 42:  Consultancy in training, further training and
education, computer software updates, non-business
professional consulting, computer consulting, computer
software design, rental of computer software, database
reconstruction, maintenance of computer software,
computer systems analysis, leasing access time to a
computer database, computer programming, computer
rental, engineering services, leasing access time to a
computer for the manipulation of data, technical project
surveys, videotaping.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.14, 475148
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(111) Int. reg. nr.: 741773
(151) Int. reg. dato: 2000.08.15

(540)

DIGICOMP
(730) Innehaver: Digicomp AG, Grabenstrasse 1, CH-
8952 Schlieren, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, surveying, electric, photographic,
optical, measuring, signalling, monitoring (inspection)
and teaching appliances and instruments; appliances for
recording, transmitting and reproducing electrical,
acoustic and optical signals, digital and analogue signal
capture, processing and communication installations,
modems, adapters, copying appliances; microprocessors
and computers as well as workstations and control
stations for exploiting and storing data; data capture
peripheral devices, keyboards, scanners, sensors,
reproduction peripheral devices, electrical display
installations, sound recording appliances, cartridges for
recording sound, magnetic tape recording devices, video
screens, plotters, laser viewing installations and writing
installations; software, data media containing computer
programs, magnetic cards, magnetic tapes, magnetic
disks, magnetic films, diskettes, electronic memory
units and compact disks; appliances for
phototelegraphy, visiophones, compact disk drives,
chips, magnetic encoders, optical compact disks, audio-
video compact disks, recorded computer programs,
computer software, recorded operating systems,
computer peripheral devices, computer keyboards,
magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances,
phototransparencies, computer disk drives,
electromagnetic coils, electronic display panels,
electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification
cards, interfaces (computer), electric cables, memory or
chip cards, cash registers, laptop computers, magnetic
tape units (computer), magnetic wires, monitors
(computer programs), optical disks, video recorders,
explorers (computer scanners), video game appliances
for use with a television receiver only, bar code readers,
electronic diaries, word processing machines, magnetic
tapes, videotapes, video films, video cameras,
videocassettes, video game cartridges, cinematographic
films.
KL. 16:  Books, bookbinding material, program
indexes, catalogues and other printed matter, manuals,
overhead transparencies, printed course documentation,
brochures, graphical representations, diagrams, printed
matter, forms, graphical reproductions, calendars,
instructional and teaching materials (excluding
apparatus), magazines, photographs, paper or cardboard
signs, printed timetables, leaflets, newsletters, writing
materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.
KL. 41:  Academies (education), organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, book
publishing, lending libraries, education and teaching,
correspondence courses, film production, leisure

services, publishing of texts (other than advertising),
arranging and conducting of colloquiums, arranging and
conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging
and conducting of symposiums, practical training
(demonstration), arranging and conducting of seminars,
entertainment services, organising and running training
workshops, organization of competitions (education or
entertainment), information on events, rental of video
cameras, rental of cinematographic apparatus and
accessories, rental of radio and television sets,
videotape film production, rental of videotapes, rental of
video cassette recorders.
KL. 42:  Consultancy in training, further training and
education, computer software updates, non-business
professional consulting, computer consulting, computer
software design, rental of computer software, database
reconstruction, maintenance of computer software,
computer systems analysis, leasing access time to a
computer database, computer programming, computer
rental, engineering services, leasing access time to a
computer for the manipulation of data, technical project
surveys, videotaping.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.14, 475142

(111) Int. reg. nr.: 741778
(151) Int. reg. dato: 2000.08.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Credit du Nord, 28, place Rihour, F-
59000 Lille, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.20, 00 3015470
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(111) Int. reg. nr.: 741781
(151) Int. reg. dato: 2000.08.15

(540)

WINSUMMIT
(730) Innehaver: Digicomp AG, Grabenstrasse 1, CH-
8952 Schlieren, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, surveying, electric, photographic,
optical, measuring, signalling, monitoring (inspection)
and teaching appliances and instruments; appliances for
recording, transmitting and reproducing electrical,
acoustic and optical signals, digital and analogue signal
capture, processing and communication installations,
modems, adapters, copying appliances; microprocessors
and computers as well as workstations and control
stations for exploiting and storing data; data capture
peripheral devices, keyboards, scanners, sensors,
reproduction peripheral devices, electrical display
installations, sound recording appliances, cartridges for
recording sound, magnetic tape recording devices, video
screens, plotters, laser viewing installations and writing
installations; software, data media containing computer
programs, magnetic cards, magnetic tapes, magnetic
disks, magnetic films, diskettes, electronic memory
units and compact disks; appliances for
phototelegraphy, visiophones, compact disk drives,
chips, magnetic encoders, optical compact disks, audio-
video compact disks, recorded computer programs,
computer software, recorded operating systems,
computer peripheral devices, computer keyboards,
magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances,
phototransparencies, computer disk drives,
electromagnetic coils, electronic display panels,
electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification
cards, interfaces (computer), electric cables, memory or
chip cards, cash registers, laptop computers, magnetic
tape units (computer), magnetic wires, monitors
(computer programs), optical disks, video recorders,
explorers (computer scanners), video game appliances
for use with a television receiver only, bar code readers,
electronic diaries, word processing machines, magnetic
tapes, videotapes, video films, video cameras,
videocassettes, video game cartridges, cinematographic
films.
KL. 16:  Books, bookbinding material, program
indexes, catalogues and other printed matter, manuals,
overhead transparencies, printed course documentation,
brochures, graphical representations, diagrams, printed
matter, forms, graphical reproductions, calendars,
instructional and teaching materials (excluding
apparatus), magazines, photographs, paper or cardboard
signs, printed timetables, leaflets, newsletters, writing
materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.
KL. 41:  Academies (education), organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, book
publishing, lending libraries, education and teaching,
correspondence courses, film production, leisure

services, publishing of texts (other than advertising),
arranging and conducting of colloquiums, arranging and
conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging
and conducting of symposiums, practical training
(demonstration), arranging and conducting of seminars,
entertainment services, organising and running training
workshops, organization of competitions (education or
entertainment), information on events, rental of video
cameras, rental of cinematographic apparatus and
accessories, rental of radio and television sets,
videotape film production, rental of videotapes, rental of
video cassette recorders.
KL. 42:  Consultancy in training, further training and
education, computer software updates, non-business
professional consulting, computer consulting, computer
software design, rental of computer software, database
reconstruction, maintenance of computer software,
computer systems analysis, leasing access time to a
computer database, computer programming, computer
rental, engineering services, leasing access time to a
computer for the manipulation of data, technical project
surveys, videotaping.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.16, 475144

(111) Int. reg. nr.: 741789
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

MAGIRA
(730) Innehaver: Schott Desag AG, 1, Hüttenstrasse,
D-31073 Grünenplan, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Glass for sanitary installations, lights.
KL. 19:  Glass for architectural purposes, interior and
exterior wall covering, partition walls, doors.
KL. 20:  Glass for tabletops, furniture.
KL. 21:  Glass for ornamental purposes.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741793
(151) Int. reg. dato: 2000.09.15

(540)

MICHA
(730) Innehaver: Micha A/S, Michael Jensens Vej,
Tjørring, DK-7400 Herning, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741798
(151) Int. reg. dato: 2000.08.16

(540)

(730) Innehaver: Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co
KG, Adolf-Scheufelen-Strasse 26, D-73252 Lenningen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof (as
far as included in this class).

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.17, 300 12 076.1/16

(111) Int. reg. nr.: 741799
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

MOOM
(730) Innehaver: OY Moom Solutions Ltd,
Matalasalmenkuja I, SF-00150 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software for use in database
management; computer software for use in creating,
maintaining and updating web sites, intranet sites,
extranet sites and interactive applications; web site,
intranet site and extranet site development software;
computer utility software; computer software for
commercial interaction in the field of
telecommunications networks or global computer
network; computer e-commerce software to allow users
to perform electronic business transactions via
telecommunications network or global computer
network; training and product support software;
computer software for creating, maintaining and
updating networks and e-commerce solutions; reading,
inspection, checking and saving devices and equipment
for information and checking systems.
KL. 42:  Scientific and industrial research; research and
development in the field of computers, computer
systems and computer systems designs; computer
programming for others; consulting in the field of
computers, computer designs and computer systems
design; computer services, namely creating, designing,
producing, implementing, developing, updating and
maintaining interactive applications for others;
computer software design for others; content design,
concept design, interface design, graphic design and
system and database design and development, all for on-
line services; updating, developing and maintaining of
web services for others; updating, developing and
maintaining of computer software; designing,
developing, producing and providing on-line services.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 742406
(151) Int. reg. dato: 2000.08.29

(540)

WAPPI
(730) Innehaver: Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande
Armée, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, business management, business
administration.
KL. 37:  Vehicle maintenance, servicing and repair;
vehicle breakdown assistance (repair).
KL. 38:  Telecommunications, communication via local
networks, communication via computer terminals,
communication via Internet networks, transmission of
data, messages and information via Internet networks
and telephones; information transmission via computers.
KL. 39:  Transport and storage services; all car rental
services, garage rental; vehicle breakdown assistance
(towing).
KL. 42:  Computer programming, rental of access time
to data bases using electronic methods.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.29, 00 301 0907

(111) Int. reg. nr.: 742430
(151) Int. reg. dato: 2000.08.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Wizzl BV, 15, Jaarbeusplein, NL-
3521 AM Utrecht, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Commercial assistance in the sales of goods
and in commercial exploitation, within the framework
of a franchise contract; business services rendered in the
field of the exploitation of service industry, retail trade,
wholesaler’s and distribution companies including
business organization consultancy, commercial
consultancy, management and business consultancy;
advertising, promotion and publicity as well as
marketing and marketing research and analysis for
service industries, retail trade, wholesaler’s and
distribution companies; import and export services.
KL. 42:  Restaurant, cafeteria, café services and other
such services; catering services.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.09, 666277
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PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP – DELVIS OVERDRAGELSE
- i.h.t. Rule 27(2) i de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen.

Den internasjonale registrering nr. 711916, figurmerke, som tidligere er besluttet gjeldende og kunngjort i Norge, er blitt
gjenstand for en delvis overdragelse i henhold til Rule 27(2) i de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen.
I notifikasjonen fra WIPO fremgår det at den delvise overdragelsen for Norges vedkommende omfatter hele den
opprinnelige varefortegnelsen til den internasjonale registreringen. Den delvise overdragelsen i nærværende sak blir
derved i praksis å anse som en fullstendig overdragelse i Norge.
For å markere den delvise overdragelsen, og for å skille den utskilte delen fra den opprinnelige internasjonale
registreringen, har nummeret til den utskilte delen av  registreringen hos WIPO fått et tillegg bestående av den store
bokstaven A. Det nye registreringsnummeret for den norske delen av den utskilte internasjonale registreringen vil således
være 711916A.
Den internasjonale registreringen 711916 opphører samtidig å gjelde i Norge, og dette vil bli kunngjort under delen
”SLETTELSER”.
Den utskilte registreringen blir kunngjort nedenfor, med nytt registreringsnummer og ny innehaver.
Da beslutningen om å gjøre merket gjeldende for Norge allerede er rettskraftig, vil det ikke gjelde noen ny innsigelsesfrist
for og følgelig heller ikke kunne innleveres innsigelser mot den nye registreringen.

(111) Int. reg. nr.: 711916A
(151) Int. reg. dato: 1999.04.15

(540)

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Postboks 3000,
DK-2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparations for oral hormone replacement
therapy in treating menopausal symptoms and
preventing osteoporosis.

Gazette nr.: 01/01

(300) Prioritet:
CH, 1998.11.17, 460498
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PARTIAL CHANGE IN OWNERSHIP – DELVIS OVERDRAGELSE
- i.h.t. Rule 27(2) i de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen.

Den internasjonale registrering nr. 714205, ordmerket PRECOMP, som tidligere er besluttet gjeldende og kunngjort i
Norge, er blitt gjenstand for en delvis overdragelse i henhold til Rule 27(2) i de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen.
I notifikasjonen fra WIPO fremgår det at den delvise overdragelsen for Norges vedkommende omfatter hele den
opprinnelige varefortegnelsen til den internasjonale registreringen. Den delvise overdragelsen i nærværende sak blir
derved i praksis å anse som en fullstendig overdragelse i Norge.
For å markere den delvise overdragelsen, og for å skille den utskilte delen fra den opprinnelige internasjonale
registreringen, har nummeret til den utskilte delen av  registreringen hos WIPO fått et tillegg bestående av den store
bokstaven A. Det nye registreringsnummeret for den norske delen av den utskilte internasjonale registreringen vil således
være 714205A.
Den internasjonale registreringen 714205 opphører samtidig å gjelde i Norge, og dette vil bli kunngjort under delen
”SLETTELSER”.
Den utskilte registreringen blir kunngjort nedenfor, med nytt registreringsnummer og ny innehaver.
Da beslutningen om å gjøre merket gjeldende for Norge allerede er rettskraftig, vil det ikke gjelde noen ny innsigelsesfrist
for og følgelig heller ikke kunne innleveres innsigelser mot den nye registreringen.

(111) Int. reg. nr.: 714205A
(151) Int. reg. dato: 1999.04.20

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Periodicals on the treatment of diabetes.
KL. 35: Collection and systemization of medical data
on diabetic persons in a central file.
KL. 41: Practice and training of diabetologists and
pediatricians in the field of diabetes treatment.
KL. 42: Computer services, namely providing access
time to a database for diabetologists and pediatricians in
the field of diabetes treatment; analysis of medical data
in connection with diabetes.

Gazette nr.: 10/01

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.16, 460565
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 2791

(730) Innehaver: Mannesmann Demag Krauss-Maffei
AG, Krauss-Maffei-Str.2, D-80997 München, DE

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

(111) Reg.nr.: 34276

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 38842

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 43719

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 43930

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44098

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44414

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44764

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44781

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44861

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 44916

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 46393

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 46650

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 55508

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 58090

(730) Innehaver: NV Nutricia, Postbus 1, NL-2700 MA
Zoetermeer, NL

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

(111) Reg.nr.: 60042

(730) Innehaver: Jarlsby & Co AS, Postboks 360, 4663
Kristiansand S, NO

(740,750) Fullmektig: Jarlsby & Co AS, Postboks 360,
4663 Kristiansand S

(111) Reg.nr.: 64357

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 66022

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 72753

(730) Innehaver: Thomson-CSF Norcom AS, Østre
Aker vei 33, 0581 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 76521

(730) Innehaver: Euroclear Clearance System Public
Limited Co, Baarermatte, CH-6340 Baar, CH

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

(111) Reg.nr.: 77247

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 80642

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 83179

(730) Innehaver: Sigma Coatings BV, Uithoorn, NL

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

(111) Reg.nr.: 84015

(730) Innehaver: Koninklijke Emballage Industrie van
Leer NV, Postbus 25, NL-1180 AA Amstelveen, NL

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

(111) Reg.nr.: 87434

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 88783

(730) Innehaver: Gould Electronics Inc, 35129 Curtis
Boulevard, Eastlake, OH 44095, US

(740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø
Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes
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(111) Reg.nr.: 98280

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 100636

(730) Innehaver: Bygger’n Vest Hiba AS, Fanaveien
202, 5239 Rådal, NO

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

(111) Reg.nr.: 101083

(730) Innehaver: CMP Media Inc, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 107933

(730) Innehaver: Walther Schoenenberger
Pflanzensaftwerk GmbH & Co, Mühlstrasse 5-7, D-
71106 Magstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 108627

(730) Innehaver: Comalco Ltd, Melbourne, Vic, AU

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

(111) Reg.nr.: 108941

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 109025

(730) Innehaver: Invicta Plastics Ltd, Oadby, Leicester,
GB

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

(111) Reg.nr.: 109128

(730) Innehaver: Gebro Pharma GmbH, 13,
Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn, AT

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

(111) Reg.nr.: 109484

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

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

(111) Reg.nr.: 109750

(730) Innehaver: Brødrene Hartmann A/S, Lyngby, DK

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

(111) Reg.nr.: 110209

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 111851

(730) Innehaver: Noviant OY, Malminkatu, 34, SF-
00100 Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 115088

(730) Innehaver: Euroclear Clearance System Public
Limited Co, Baarermatte, CH-6340 Baar, CH

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

(111) Reg.nr.: 118683

(730) Innehaver: SMS Demag AG, Eduard-
Schloemann-Strasse 4, D-40237 Düsseldorf, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 122410

(730) Innehaver: PPM Zimmerlund AS, Bernt
Ankersgt. 10B, 0183 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 125840

(730) Innehaver: Röhm Enzyme GmbH, Kirschenallee
45, D-64293 Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 129703

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 130091

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 130922

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 132250

(730) Innehaver: Koninklijke Emballage Industrie van
Leer NV, Postbus 25, NL-1180 AA Amstelveen, NL

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

(111) Reg.nr.: 132971

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 132972

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 134863

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 135400

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 142485

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

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

(111) Reg.nr.: 144043

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

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

(111) Reg.nr.: 144125

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 144843

(730) Innehaver: B & W Loudspeakers Ltd, Worthing,
West Sussex, England, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg.nr.: 145074

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 145601

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 147411

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim KG, D-55216
Ingelheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 147627

(730) Innehaver: Petroferm Inc, 2416 Lynndale Road,
Fernandina Beach, FL 32034, US

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

(111) Reg.nr.: 148426

(730) Innehaver: Lafuma SA, Anneyron, FR

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

(111) Reg.nr.: 149297

(730) Innehaver: Tambest OY, Lasikaari 1, SF-33960
Pirkkala, FI

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

(111) Reg.nr.: 155369

(730) Innehaver: KesslerTech GmbH, Postfach 1140,
D-49378 Lohne, DE

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

(111) Reg.nr.: 155375

(730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S-504 02 Borås,
SE

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

(111) Reg.nr.: 155563

(730) Innehaver: Recticel Schlafkomfort GmbH,
Schlaraffiastr.1-10, D-44867 Bochum, DE

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

(111) Reg.nr.: 157201

(730) Innehaver: Det Norske Veritas AS, Veritasveien
1, 1322 Høvik, NO

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

(111) Reg.nr.: 157298

(730) Innehaver: KesslerTech GmbH, Postfach 1140,
D-49378 Lohne, DE

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

(111) Reg.nr.: 157454

(730) Innehaver: Thomas & Betts International Inc,
250 Lillard Drive, Sparks, NV 89434, US

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

(111) Reg.nr.: 158008

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 158571

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 159561

(730) Innehaver: Laboratoire Oenobiol, 59, Bd
Exelmans, F-75781 Paris Cedex 16, FR

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

(111) Reg.nr.: 159759

(730) Innehaver: KesslerTech GmbH, Postfach 1140,
D-49378 Lohne, DE

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

(111) Reg.nr.: 161265

(730) Innehaver: NRJ Group, 22 rue Boileau, F-75016
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 164356

(730) Innehaver: Assa Abloy Door Group LLC,
Connecticut, New Haven, US

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

(111) Reg.nr.: 167600

(730) Innehaver: Det Norske Veritas AS, Veritasveien
1, 1322 Høvik, NO

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

(111) Reg.nr.: 168050

(730) Innehaver: KesslerTech GmbH, Postfach 1140,
D-49378 Lohne, DE

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

(111) Reg.nr.: 169834

(730) Innehaver: NRJ Group, 22 rue Boileau, F-75016
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 170513

(730) Innehaver: Ny Form Souvenir AS, Sogsti
Terrasse 1, 1440 Drøbak, NO

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

(111) Reg.nr.: 173298

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 173918

(730) Innehaver: B.Braun Medizintechnologie GmbH,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

(111) Reg.nr.: 175636

(730) Innehaver: Glow AS, Stokkamyrveien 15, 4313
Sandnes, NO

(111) Reg.nr.: 182200

(730) Innehaver: Mette Munk A/S, Göteborggade 3-5,
DK-5000 Odense C, DK

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

(111) Reg.nr.: 182695

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 182994

(730) Innehaver: Sita Information Networking
Computing Besloten Venootschap, Heatrowstraat 10,
NL-1043 CH Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen
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(111) Reg.nr.: 184184

(730) Innehaver: Röhm GmbH & Co KG, D-64293
Darmstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 186152

(730) Innehaver: CMP Media LLC, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 186153

(730) Innehaver: CMP Media LLC, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 186154

(730) Innehaver: CMP Media LLC, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 189677

(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box
81, Hull HU3 2BN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 189883

(730) Innehaver: Tyco Healthcare Group LP, 150
Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA, US

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

(111) Reg.nr.: 191428

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 191854

(730) Innehaver: Allibert SA, F-38340 Voreppe, FR

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

(111) Reg.nr.: 193329

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 193589

(730) Innehaver: Marita de Beer Holding BV, Peter
van den Breemerweg 1, NL-3786 MP Soest, NL

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

(111) Reg.nr.: 194990

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 195182

(730) Innehaver: Glow AS, Stokkamyrveien 15, 4313
Sandnes, NO

(111) Reg.nr.: 195183

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 195618

(730) Innehaver: tesa AS, Quickbornstrasse 24, D-
20253 Hamburg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 195985

(730) Innehaver: CMP Media LLC, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 196971

(730) Innehaver: Lotus Bakeries, Genstraat 52, B-9971
Lembeke, BE

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

(111) Reg.nr.: 201311

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 202002

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 202003

(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(111) Reg.nr.: 202376

(730) Innehaver: NRJ Group, 22 rue Boileau, F-75016
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 202757

(730) Innehaver: Audun Pedersen, Postboks 50, 5302
Strusshamn, NO

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

(111) Reg.nr.: 202816

(730) Innehaver: TopTier Software Inc, 6203 San
Ignacio, Suite 110, San Jose, CA 95119, US

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

(111) Reg.nr.: 202916

(730) Innehaver: AT Karosseri v/Tore Andersen,
Svelvikveien 59E, 3039 Drammen, NO

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

(111) Reg.nr.: 203862

(730) Innehaver: NRJ Group, 22 rue Boileau, F-75016
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 206541

(730) Innehaver: Handelskompaniet AS, 3700 Skien,
NO

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

(111) Reg.nr.: 206940

(730) Innehaver: CMP Media LLC, 600 Community
Drive, Manhasset, NY 11030, US

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

(111) Reg.nr.: 207747

(730) Innehaver: NRJ Group, 22 rue Boileau, F-75016
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 208547

(730) Innehaver: Arild Kato Kristiansen, Løvdal, 9470
Gratangen, NO

(111) Reg.nr.: 209163

(730) Innehaver: Skumtech AS, Akersbakken 12, 0172
Oslo, NO

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 146613

(730) Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Co Ltd,
Tokyo, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Hele klassen.
KL. 32: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147906

(730) Innehaver: Laharco Holdings Ltd, Toronto, ON,
CA

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Hele klassen.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 8940
Reg. nr.: 19527
Reg. nr.: 40292
Reg. nr.: 58184
Reg. nr.: 82109
Reg. nr.: 82211
Reg. nr.: 82294
Reg. nr.: 82310
Reg. nr.: 82437
Reg. nr.: 82515
Reg. nr.: 82516
Reg. nr.: 82633
Reg. nr.: 82691
Reg. nr.: 82809
Reg. nr.: 82984
Reg. nr.: 83305
Reg. nr.: 84099
Reg. nr.: 108773
Reg. nr.: 108821
Reg. nr.: 108896
Reg. nr.: 108990
Reg. nr.: 109012
Reg. nr.: 109026
Reg. nr.: 109084
Reg. nr.: 109119
Reg. nr.: 109245
Reg. nr.: 109250
Reg. nr.: 109289
Reg. nr.: 109452
Reg. nr.: 109569
Reg. nr.: 109608
Reg. nr.: 109752
Reg. nr.: 145820
Reg. nr.: 146047
Reg. nr.: 146084
Reg. nr.: 146087
Reg. nr.: 146108
Reg. nr.: 146130
Reg. nr.: 146143
Reg. nr.: 146203
Reg. nr.: 146259
Reg. nr.: 146328
Reg. nr.: 146359
Reg. nr.: 146384
Reg. nr.: 146392
Reg. nr.: 146394
Reg. nr.: 146395
Reg. nr.: 146495
Reg. nr.: 146506
Reg. nr.: 146514
Reg. nr.: 146530
Reg. nr.: 146626
Reg. nr.: 146642
Reg. nr.: 146675
Reg. nr.: 146676
Reg. nr.: 146713
Reg. nr.: 146746

Reg. nr.: 146761
Reg. nr.: 146762
Reg. nr.: 146769
Reg. nr.: 146770
Reg. nr.: 146821
Reg. nr.: 146964
Reg. nr.: 147068
Reg. nr.: 147085
Reg. nr.: 147095
Reg. nr.: 147096
Reg. nr.: 147203
Reg. nr.: 147302
Reg. nr.: 147455
Reg. nr.: 147620
Reg. nr.: 147802
Reg. nr.: 148062
Reg. nr.: 520534
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 205722
Reg. nr.: 206211
Reg. nr.: 206212
Int. reg. nr.: 711916*
Int. reg. nr.: 714205
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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.: 208598

Kunngj. i NT nr.: 24/2001

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

Innsiger: Split Inc, 3233 West Harvard St., 92704 Santa
Ana, CA, US
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 193273

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

Innsiger: Canal+ SA, 85/89, quai André Citroën, F-
75015 Paris Cedex 15, FR

KL. 9: Maskinlesbare databærere, magnetkort og/eller
kretskort og/eller kredittkort forsynt med
datamaskinprogrammer og/eller data, nemlig
kjøretøydata og/eller kundedata og/eller reparasjonsdata
og/eller servicedata og/eller vedlikeholdsdata og/eller
kjøretøydiagnosedata og/eller kontraktsdata og/eller
sikkerhetskoding; stasjonært eller mobilt
databehandlingsutstyr; programmer lagret på databærere
for data- og/eller tekst- og/eller bildebehandling.
KL. 35: Formidling og avregning av gebyrer, nemlig
veibenyttelsesgebyrer, parkeringsgebyrer og
telefongebyrer; formidling og avregning av vederlag for
offentlig person- og godsferdsel; sentralisert og
periodisk avregning ved formidling og forsyning av
kraft og drivstoff; sentralisert og periodisk avregning
ved service- og garantitjenester; tjenester ytet av en
databank, nemlig innsamling, bearbeidelse, arkivering,
sortering, lagring, anroping, avgivelse, overføring og
oppdatering av nyheter basert på dataunderlag, av
kundedata, av reparasjonsdata, av elektroniske
vedlikeholdshefter, av kjøretøydata, av diagnosedata, av
servicedata, av vedlikeholdsdata, av kontraktsdata og av
sikkerhetskoding.
KL. 36: Leasingfinansiering av motorkjøretøy med eller
uten tilhenger og avregning for slik virksomhet;
leasingfinansiering av motorkjøretøyer med eller uten
overbygning og avregning for slik virksomhet;
leasingfinansiering av erstatningskjøretøy og avregning
for slik virksomhet; formidling av forsikringer og
rettshjelpsforsikringer; finansiering og
avsetningsfinansiering samt formidling av slik
finansiering; utstedelse og utlevering av kredittkort og/
eller magnetkort og/eller kretskort; utstedelse og
utlevering av identifikasjonskort for tilgangsberettigelse
til eller betaling av varer eller tjenester som
serviceytelser og/eller garantiytelser og/eller
bonussystemer og/eller premiering av innsats og/eller
resirkulering; leasingfinansiering av datamaskiner og
databehandlingsutstyr.
KL. 37: Stasjonsservice for kjøretøyer overfor
medlemmer; vedlikeholds- og reparasjonstjenester for
biler overfor medlemmer; kjøretøypleie,
kjøretøyrenhold, kjøretøyvedlikehold og -reparasjon,
samt utskifting av alle nødvendige deler for
opprettholdelse av kjørbarhet og driftssikkerhet.
KL. 38: Formidling av telekommunikasjonstjenester,
nemlig telefontjenester, telefonsvarer- og
samtalelagringstjenester, opplysningstjenester, samt ved
telekommunikasjon å foreta navigasjons- og

posisjonsbestemmelse av kjøretøyer,
fjerndiagnostisering, hjelpe- og ulykkeassistanse,
reparasjonstjenester og tekniske kundetjenester;
tjenesteytelse ved bruk av
telekommunikasjonsinnretninger, nemlig
telefontjenester, telefonsvarer- og
samtalelagringstjenester, opplysningstjenester, samt ved
telekommunikasjonsinnretninger å foreta navigasjon og
posisjonsbestemmelse av kjøretøyer,
fjerndiagnostisering, hjelpe- og ulykkeassistanse,
reparasjonstjenester og tekniske kundetjenester.
KL. 39: Formidling og/eller utleie av motorkjøretøyer
med eller uten tilhenger; formidling og/eller utleie av
motorkjøretøyer med eller uten overbygning; formidling
og/eller utleie av erstatningskjøretøyer; formidling og
utleie av parkeringsplasser; formidling av transport av
personer og gods; formidling av tjenesteytelser innenfor
trafikk- og transportlogistikkfeltet, nemlig planlegging
av systemer for person- og varetransport; sleping av
motorkjøretøyer; formidling og forsyning av kraft og
drivstoff.
KL. 42: Formidling av databanktjenester, nemlig av
lagrede kundedata, reparasjonsdata, elektroniske
vedlikeholdshefter, oppdaterte kundedata,
reparasjonsdata, vedlikeholdsdata og av kjøretøydata;
formidling eller utleie av databehandlingsutstyr;
utarbeidelse av reservasjons- og avregningsprogrammer;
bevertning av gjester; formidling eller reservering av
innkvartering i hoteller og pensjonater.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 675757

(730) Innehaver: Relojes Lotus, SA, Via Layetana, 20
4a planta, 08003 Barcelona, ES

Innsiger: Carl Zeiss, D-89518 Heidenheim, DE

KL. 14: Horological instruments.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes
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(111) Int. reg.nr.: 677999

(730) Innehaver: Mozartland Handels-GmbH,
Osterwaldstrasse 41, D-80805 München, DE

Innsiger: Neostyle Nufer-Optik GmbH & Co KG, 19-
21 Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen, Württ, DE

KL. 3: Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
KL. 9: Electrical, photographic, filming apparatus and
instruments (included in this class), apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images;
data media of all kinds; data processing and computer
equipment.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter;
photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
for furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards.
KL. 25: Clothing, shoes, headgear.
KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class); Christmas tree decorations.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 703058

(730) Innehaver: Kaba Schliessysteme AG,
Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon, CH

Innsiger: United Air Lines, Inc, 1200 Algonquin Road,
Elk Grove Township, IL, US

KL. 9: Access and closing installations operating by
electric, electronic, visual and acoustic means as well as
installations used for dispensing cash or goods, data
processing apparatus and the components, including
peripheral equipment of all kinds, semiconductors; data
media; chip cards; computer software; automatic coin-
operated amusement machines.
KL. 16: Non-electronic identity and credit cards.
KL. 36: Issuance of cards equipped with cash function
and of credit cards.
KL. 42: Computer program development, chip-card
programming.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes











RETURADRESSE:
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