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FORNYET KUNNGJØRING

Denne registreringen ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 43/01, den 22. oktober 2001. Ved en feil fra
Patentstyrets side ble registreringen kunngjort med klasse 1, mens det riktige skal være kl. 29.
Dette er å anse som en fornyet kunngjøring med ny innsigelsesperiode fra 19. november.

(111) Reg.nr.: 210711 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200102403 (220) Inn dato: 2001.02.22

(540)

(730) Innehaver: John Haugen Kjøttindustri,
Hølandsveien 6, 1860 Trøgstad, NO

(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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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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.: 210004 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199911192 (220) Inn dato: 1999.11.01

(540)

FUTURE IN MOTION
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Motorer og deler til motorer for stasjonær
anvendelse.
KL. 9: Programmer for data- og tekstbehandling
innregistrert på databærere; elektriske og elektroniske
apparater og instrumenter; måle- og kontrollapparater
og -instrumenter.
KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet, motorkjøretøyer og deler til slike,
forbrenningsmotorer for motorkjøretøyer, koblinger og
innretninger for kraftoverføring for motorkjøretøyer.
KL. 36: Leasingfinansiering av motorkjøretøyer,
skinnegående kjøretøyer, luft- og vannfartøyer.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer,
skinnegående kjøretøyer, luft- og vannfartøyer.
KL. 39: Utleie av motorkjøretøyer, skinnegående
kjøretøyer, luft- og vannfartøyer.
KL. 42: Teknisk og/eller driftsvitenskapelig såvel som
organisatorisk planlegging av verksteder for reparasjon
og istandsettelse, motorkjøretøyer og motorer samt
teknisk overvåkning av deres utstyr og utrustning,
teknisk rådgivning og skjønnsutøvelse,
ingeniørsvirksomhet (ekspertise), utarbeidelse og
vedlikehold av databehandlingsprogrammer.

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.01, 399 38 415.4/12

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 210409 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101302 (220) Inn dato: 2001.01.29

(540)

(730) Innehaver: Johan S. Lund, Lund gård, 2335
Stange, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Lammekjøtt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 210765 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199903008 (220) Inn dato: 1999.03.23

(540)

COMMUNICATION
ELITE

(730) Innehaver: DX Trading Co Ltd, 1-9-7 Shounai-
Takara-machi, Toyonaka-shi, Osaka-fu, 561-0836, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsapparater og innretninger,
herunder antenner, faseregulatorer, fasestyreenheter,
blokkomformere, omformere, blandere, grensetegn,
separatorer, filtere, nivåregulatorer, forforsterkere,
belastningsstasjoner, ladere, endestykker, modulatorer,
kanalpermutatorer, kanalombyttere og -omstillere,
forsterkere, signalgeneratorer, kraftenheter og -
aggregater, tilleggsmaskiner, avgreninger, uttak,
lyddempere, splittere, koplinger, kabler, sendere,
overførere, mottakere, kanalvelgere, koplingsstykker,
forbindere, forbindelser, uttakere, stikkontakter,
modemer, tilpasningstransformere, beskyttere,
feltstyrkemålere, forbindelses- og tilkoplingskapsler og
-deksler, attenuatorer, dempeledd, plugger, alle for
kabeltelevisjon, hovedantennetelevisjon,
satellittantennetelevisjon, kommunale
satellittantennetelevisjon,
satellitthovedantennetelevisjon og annen
telekommunikasjon; dataprogram og programvarer for
satellittkommunikasjonsapplikasjoner;
hotellinformasjonssystemer, betalingssystemer og
betalings-TV-systemer som består av datamaskiner,
skrivere, tastbord, tastatur, TV-monitorer, taktregistere,
avbrytere, stoppeur, tidsinnstillere, videobånd
opptakere, og de forannevnte kommunikasjonsapparater
og -innretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 210766 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199903009 (220) Inn dato: 1999.03.23

(540)

INFORMATION ELITE
(730) Innehaver: DX Trading Co Ltd, 1-9-7 Shounai-
Takara-machi, Toyonaka-shi, Osaka-fu, 561-0836, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kommunikasjonsapparater og innretninger,
herunder antenner, faseregulatorer, fasestyreenheter,
blokkomformere, omformere, blandere, grensetegn,
separatorer, filtere, nivåregulatorer, forforsterkere,
belastningsstasjoner, ladere, endestykker, modulatorer,
kanalpermutatorer, kanalombyttere og -omstillere,
forsterkere, signalgeneratorer, kraftenheter og -
aggregater, tilleggsmaskiner, avgreninger, uttak,
lyddempere, splittere, koplinger, kabler, sendere,
overførere, mottakere, kanalvelgere, koplingsstykker,
forbindere, forbindelser, uttakere, stikkontakter,
modemer, tilpasningstransformere, beskyttere,
feltstyrkemålere, forbindelses- og tilkoplingskapsler og
-deksler, attenuatorer, dempeledd, plugger, alle for
kabeltelevisjon, hovedantennetelevisjon,
satellittantennetelevisjon, kommunale
satellittantennetelevisjon,
satellitthovedantennetelevisjon og annen
telekommunikasjon; dataprogram og programvarer for
satellittkommunikasjonsapplikasjoner;
hotellinformasjonssystemer, betalingssystemer og
betalings-TV-systemer som består av datamaskiner,
skrivere, tastbord, tastatur, TV-monitorer, taktregistere,
avbrytere, stoppeur, tidsinnstillere, videobånd
opptakere, og de forannevnte kommunikasjonsapparater
og -innretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211258 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 19960401 (220) Inn dato: 1996.01.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Hansaprint Ltd, Åbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsinnretninger og datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp, telefonkataloger,
reklametrykksaker, tekniske manualer (trykksaker),
aviser og tidsskrifter, trykksaker,
bokbindingsmaterialer, kontorrekvisita (ikke møbler),
trykktyper, klisjéer.
KL. 38: Telekommunikasjon.
KL. 42: Programmering for datamaskiner.

(300) Prioritet:
FI, 1995.10.13, T 1995 05975

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211260 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 19971867 (220) Inn dato: 1997.03.05

(540)

RIBOQUANT
(730) Innehaver: Pharmingen, San Diego, CA 92121,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske reagenser og biologiske preparater
ikke for medisinske eller veterinære formål.
Registreringen omfatter ikke Carl Fischer-reagenser
eller noen andre reagenser benyttet for vannanalyse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211261 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 19972809 (220) Inn dato: 1997.04.08

(540)

PERSONAL ENERGY
(730) Innehaver: Kinnarps AB, Industrigatan 1, S-521
88 Kinnarp, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Skap for kontormateriell, møbler og
kontormøbler inkludert bord, skrivebord, bordplater;
pidestaller, skap, bokhyller, hyller (møbeldeler),
skjermer (møbler), benker (møbler), speiler, sittemøbler
inkludert stoler, lenestoler, sofaer og skrivebordsstoler.

(300) Prioritet:
EM, 1997.01.10, 00446039

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211262 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199803069 (220) Inn dato: 1998.04.06

(540)

SPACE ENERGY
(730) Innehaver: Kinnarps AB, Industrigatan 1, S-521
88 Kinnarp, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Skap for kontormateriell, møbler og
kontormøbler inkludert bord, skrivebord, bordplater;
pidestaller, skap, bokhyller, hyller (møbeldeler),
skjermer (møbler), benker (møbler), speiler, sittemøbler
inkludert stoler, lenestoler, sofaer og skrivebordsstoler.

(300) Prioritet:
EM, 1997.10.09, 647826

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211263 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199803070 (220) Inn dato: 1998.04.06

(540)

TEAM ENERGY
(730) Innehaver: Kinnarps AB, Industrigatan 1, S-521
88 Kinnarp, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Skap for kontormateriell, møbler og
kontormøbler inkludert bord, skrivebord, bordplater;
pidestaller, skap, bokhyller, hyller (møbeldeler),
skjermer (møbler), benker (møbler), speiler, sittemøbler
inkludert stoler, lenestoler, sofaer og skrivebordsstoler.

(300) Prioritet:
EM, 1997.10.09, 647792

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211264 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199806026 (220) Inn dato: 1998.07.07

(540)

(730) Innehaver: PwC Business Trust, New York, NY,
US

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

(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; dataprogramvare.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, publikasjoner, materialer til bokbinding;
fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
regnskapstjenester; revisjonstjenester; konsultasjon og
rådgivning i forbindelse med fusjon mellom bedrifter,
ervervelse av bedrifter og opphør av bedrifter;
konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og
forretninger; markedsundersøkelser; konsultasjon og
rådgivning vedrørende personalledelse; konsultasjon og
rådgivning vedrørende personalledelse, nemlig
ansettelsespraksis, ansattefordeler, arbeidsmarked,
internasjonal utveksling av personell og utvikling,
organisering og implementasjon av
personalledelsespolitikk og personalledelsesprogram for
andre; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og
tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk
innenfor områdene regnskapstjenester,
revisjonstjenester, konsultasjon og rådgivning i
forbindelse med fusjon, ervervelse og opphør av
bedrifter, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med
ledelse og forretninger, markedsundersøkelser og
konsultasjon og rådgivning relatert til personalledelse;
tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk
innenfor områdene forretninger og ledelse; risikoledelse
(risk management).
KL. 36: Konsultasjon og rådgivning i forbindelse med
investerings- og banktjenester; finansiell konsultasjon
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og rådgivning; aktuariell konsultasjon og rådgivning;
forsikringskonsultasjon og forsikringsrådgivning;
finansielle takseringstjenester innenfor områdene
forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr,
lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett;
vurdering av fast eiendom; tilveiebringe konsultasjon og
rådgivning og tilveiebringe informasjon ved bruk av
globale datanettverk innenfor områdene rådgivning og
konsultasjon i forbindelse med investerings- og
banktjenester, finansiell konsultasjon og rådgivning,
aktuariell konsultasjon, forsikringsrådgivning og
forsikringskonsultasjon, finansielle takseringstjenester
innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning,
verdier, utstyr, lisensiering, fast eiendom og
intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom;
tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk
innenfor områdene finansiell planlegging og
investeringsstrategier; konsultasjon og rådgivning i
forbindelse med skatt; tilveiebringe konsultasjon og
rådgivning, og tilveiebringe informasjon gjennom
globale datanettverk innenfor områdene konsultasjon og
rådgivning i forbindelse med skatt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tilveiebringe utdanningstjenester og
tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk
innenfor området opplæring.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; forliks-, voldgifts- og
meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester;
støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter;
konsultasjon og rådgivning vedrørende
informasjonsteknologi; konsultasjon og rådgivning
vedrørende miljø; konsultasjon og rådgivning
vedrørende miljø, nemlig utvikling og implementering
av praksis og vurdering av standarder med den hensikt å
få samsvar med miljøbeskyttende lover, reguleringer og
programmer; tilveiebringe rådgivning og konsultasjon
og tilveiebringe informasjon ved hjelp av et globalt
datanettverk innenfor områdene forliks-, voldgifts- og
meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester,
støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter,
konsultasjon og rådgivning vedrørende
informasjonsteknologi, konsultasjon og rådgivning
vedrørende miljø; tilveiebringe informasjon via globalt
datanettverk innenfor områdene informasjonsteknologi
og datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211265 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199807631 (220) Inn dato: 1998.08.25

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Simple Technology Inc, Santa Ana,
CA 92705, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hardware og software, utvidelseskort,
minnekort og minnemoduler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211266 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199809690 (220) Inn dato: 1998.10.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Instone Seaman Travel Service AS,
Postboks 1777, 5024 Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211267 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199905306 (220) Inn dato: 1999.06.02

(540)

TETRA PLAST
(730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA,
70, avenue Général-Guisan, CH-1009 Pully, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Tanker av metall; bokser av metall;
hermetikkbokser av metall; flaskekapsler av metall,
tetningspropper av metall.
KL. 7: Maskiner; fylle- og pakkemaskiner,
innpakningsmaskiner, bakemaskiner for kremmerhus,
emballeringsmaskiner, ekstruderingsmaskiner,
massefyllingsmaskiner; kapslingsmaskiner og
korkemaskiner for flasker, formblåsemaskiner,
blåseformingsmaskiner, sprøytestøpemaskiner, strekke-
formblåsemaskiner, ekstruderingsformblåsemaskiner,
presser (maskiner), vakuumpakkemaskiner,
kartongformingsmaskiner; utstyr for meierier; utstyr for
forsegling; transportbånd; homogeniseringsmaskiner;
pumper og ventiler for anvendelse i
næringsmiddelindustrier; former (maskindeler);
apparater for tilberedning av næringsmidler; apparater
for sirkulering av vann og rengjøringsmiddel for å
rengjøre maskiner; verktøymaskiner; komponenter,
deler og tilbehør for forannevnte varer.
KL. 9: Datamaskinutrustning for overvåking av
næringsmiddelproduksjon og fylle- og pakkesystemer;
apparater for kontroll av innhold eller verdier med
hensyn til fett og total substans i melk/fløte så vel som i
tilsetninger; veie-, måle- og doseringsapparater og -
instrumenter; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater.
KL. 11: Apparater for oppvarming, koking, avkjøling;
apparater for varmebehandling av næringsmidler;
varmevekslere; pasteuriseringsapparater;
steriliseringsapparater; fordampningsapparater;
fryseapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; pakkebeholdere og
innpakningsmateriale av papir eller plastbelagt papir;
poser, sekker og ark for innpakning og oppbevaring av
næringsmidler og flytende eller halvflytende produkter;
iskrembeholdere i papp eller papir; kremmerhushylser;
plastmateriale for innpakning (ikke opptatt i andre
klasser); plastfilm; plastfilm for emballasje; trykksaker;
materialer til bokbinding; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 17: Gummi, guttaperka samt varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast
for bruk i produksjon; produkter i form av halvfabrikata,
forhåndsformede artikler for produksjon av plastflasker;
plastfilm (ikke for emballasje).
KL. 20: Flaskekapsler og lukkeanordninger for flasker
(ikke av metall); sugerør; transportpaller (ikke av
metall); beholdere av plast.

KL. 21: Flasker; varmeisolerende beholdere for
næringsmidler.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Iskrem; stabilisatorer for iskrem; drikker basert
på kaffe, kakao eller sjokolade; honning, sirup, sennep;
eddik, sauser.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 37: Installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211268 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199909032 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(730) Innehaver: Scandinavian Design Group AS, 0201
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Organisering av kurser og seminarer samt
opplæringsvirksomhet innen strategisk design og
merkevarebygging (branding).
KL. 42: Strategisk design; emballasjedesign; industrielt
design; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell
eiendomsrett; industridesign, industriell formgivning;
interiørarkitekttjenester; interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet; faglige konsultasjoner
(ikke om forretninger); motedesigntjenester; tegning;
utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn;
varemerkebygging (branding).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211269 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199910697 (220) Inn dato: 1999.10.20

(540)

(730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Monitorer/skjermer, tastaturer; (data)mus,
diskettstasjoner; elektroniske signalservere/-mottakere;
kabler/ledninger; modemer; audio-/videobåndopptakere/
-spillere; audio-/videodiskopptakere/-spillere;
diskvekslere; høyttalere; tunere; forsterkere;
mikrofoner; hodetelefoner; videokameraer; elektroniske
stillkameraer; telefoner; skannere; skrivere; prosjektorer
og computer software, nemlig reproduksjon av lyd og
bilder/images.
KL. 14: Ur, klokker og nøkkelholdere/-knipper.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Spillkort; trykksaker; skrivesaker og
papirvarer.
KL. 18: Vesker; punger/lommebøker og etuier.
KL. 21: Bordserviser/serviser, glassvarer, porselen og
bestikk (ikke av edle metaller).
KL. 24: Håndklær, bekledningstilbehør av tekstiler.
KL. 25: Klær.
KL. 28: Leker/leketøy og dukker.
KL. 35: Fremskaffelse av informasjon via computer
onlinelinker relatert til forretningsledelse,
forretningsadministrasjon og kontorfunksjoner;
annonse- og reklamebyråvirksomhet via computer
onlinelinker; fremskaffelse av forretningsmessige
salgsinformasjoner.
KL. 36: Fremskaffelse av informasjon via computer
onlinelinker relatert til forsikringsvirksomhet, finansiell
virksomhet, monetær virksomhet og forretninger med
fast eiendom.
KL. 37: Fremskaffelse av informasjon via computer
onlinelinker relatert til byggevirksomhet, tomter;
installasjoner, reparasjoner og vedlikehold av computere
og kommunikasjonsapparater; installasjoner,
reparasjoner og vedlikehold av computere og
kommunikasjonsapparater.
KL. 38: Elektrisk -, elektronisk -, terrestrisk (terrestrial)
- og satellittkommunikasjonsvirksomhet; elektrisk -,
elektronisk - og terrestriske (terrestrial) og
satellittkommunikasjonsvirksomhet via computer
onlinelinker; kommunikasjonsvirksomhet ved hjelp av
fjernsyn, radio, telefon og verdensomspennende
computernettverk; kringkastning via fjernsyn, radio og

computer onlinelinker.
KL. 39: Fremskaffelse av informasjon relatert til reiser
og turisme gjennom/via computer onlinelinker.
KL. 41: Fremskaffelse av informasjon via computer on-
line linker relatert til utdannelse, opplæring,
underholdning, sportslige og kulturelle tjenester og
aktiviteter; utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet via
computer onlinelinker; fremskaffelse av
underholdnings-/fornøyelsesfasiliteter via computer
onlinelinker; produksjon av radio- og
fjernsynsprogrammer.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon via computer
onlinelinker relatert til innkvartering/innlosjering, mat,
drikke, helse; fremskaffelse av informasjon via
computer onlinelinker relatert til potensielle bryllups-
og datingpartnere; computerprogrammering og
vedlikehold av computer software; leie eller
fremskaffelse av tilgangstid til computerdatabaser/
websteder/hjemmesider for andre via computer
onlinelinker; computervirksomhet/-tjenester, nemlig
fremskaffelse av onlinetilgang/-fasiliteter for real-time
interaksjon med/for andre computerbrukere i forbindelse
med emner av generell interesse i form av snakkerom
(chat room); oppdatering av computer software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211270 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 199911861 (220) Inn dato: 1999.11.17

(540)

TELAVIE
(730) Innehaver: Bravida AS c/o Madland & Wara AS,
Bygdøy Allé 1, 0257 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater til opptak, overføring og
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 11: Apparater og innretninger til belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; anlegg og
apparater for luftkondisjonering.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker, 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. 37: Byggevirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet,
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses-, opplærings-, undervisnings- og
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurantvirksomhet og catering; midlertidig
innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling;
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering; teknisk
rådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211271 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200000254 (220) Inn dato: 2000.01.12

(540)

(730) Innehaver: NSB BA, Prinsensgate 7-9, 0048
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; godsbefraktning, befraktningsvirksomhet,
biltransport, busstransport, båttransport, emballering av
varer, frakt (varetransport), utleie av lagerplass,
lagringsinformasjon, lossing av gods, lufttransport,
oppbevaring, plassreservering (transport),
jernbanetransport, transport med lastebiler,
transportinformasjon, utbringelse av pakker, utbringelse
av varer, utleie av containere, utleie av kjøle- og
fryseskap, utleie av lagerplass, varelagring,
vareombringelse og verditransport.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211272 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200000996 (220) Inn dato: 2000.02.02

(540)

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

(730) Innehaver: Flowil International Lighting
(Holding) BV, Oudeweg 155, NL-2031 CC Haarlem,
NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Lys og lamper for helbredende, medisinske,
kirurgiske og terapeutiske formål; deler og utstyr for
alle forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og installasjoner for lys; lyspærer;
lamper; glødetråder for lamper; elektriske utladningsrør
for lys; selvlysende rør for lys; lys og lamper for
kosmetiske formål; deler og utstyr for alle forannevnte
varer.

(300) Prioritet:
GB, 1999.08.18, 2206188

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211273 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200001389 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

THUS
(730) Innehaver: Thus plc, Glasgow, Skottland, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater; apparater,
instrumenter og utstyr for personsøking via
telekommunikasjon, telefoni og radiosamband;
telekommunikasjonssendere og -mottakere;
telekommunikasjonsmaster og antenner; telefoner,
mobiltelefoner; dataterminaler og modemer;
telekommunikasjonsprogramvare; deler og tilbehør for
forannevnte varer.
KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; flygeblad;
instruksjonshåndbøker; kataloger; skrivesaker og
papirvarer; musematter; salgsfremmende litteratur;
plakater; etiketter (ikke av tekstiler).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; forretningsevaluering,
forretningsrapportering; kompilering av kataloger og
databaser; salgsfremmende tjenester, markedsføring;
annonse- og reklamevirksomhet; tilveiebringelse av
statistisk informasjon i relasjon til noen eller alle de
forannevnte tjenester.
KL. 36: Finansiell virksomhet; forsikringsvirksomhet;
børsmeglervirksomhet;; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Installasjon, konstruksjon, vedlikehold,
reparasjon og service av telekommunikasjonsapparater,
utstyr, installasjoner og instrumenter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
overføringstjenester, kringkastingstjenester,
nettverkstjenester; informasjonstjenester relatert til
telekommunikasjon; utleie av
telekommunikasjonsapparater.
KL. 39: Distribusjon av energi og vann;
transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer;
organisering av reiser.
KL. 41: Opplæring og instruksjon relatert til
telekommunikasjon; publisering;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; konsultasjonsvirksomhet
vedrørende EDB; rådgivning, forskning og utvikling
vedrørende telekommunikasjon; konsultasjons- og
rådgivende tjenester relatert til telekommunikasjon.

(300) Prioritet:
GB, 1999.08.24, 2206811

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211274 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200002827 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

(730) Innehaver: Levi Strauss & Co, Levi’s Plaza 1155
Battery Street, San Francisco, CA 94111, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211275 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200004290 (220) Inn dato: 2000.04.13

(540)

EMBLA
(730) Innehaver: Fellesorganisasjonen for
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere v/
administrativ leder, Postboks 4693, Sofienberg, 0506
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211276 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200005282 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

GOODGUY
(730) Innehaver: Goodguy Svenska AB, Nacka, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
om og formidling av telefonabonnement via et globalt
datanettverk.
KL. 39: Informasjon om og formidling av
strømabonnement via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211277 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200006105 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

GLOBELIX
(730) Innehaver: Alpnet Inc, Salt Lake City, UT
84124-3543, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Flerspråklige oversettelsestjenester og
utforming av software for å løse språklige spørsmål.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.12, 76/024,184

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211278 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200006997 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

(730) Innehaver: Kentucky Fried Chicken International
Holdings Inc, 1441 Gardiner Lane, Louisville, KY
40213, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt og kjøttprodukter; fisk; fjærkre og
fjærkreprodukter; vilt; sjømat og sjømatprodukter; frukt
og grønnsaker; salater, matoljer, stekeoljer, pickles;
tørkede urter; potetbaserte snacksprodukter.
KL. 30: Snacksprodukter; salatdressinger;
smakstilsetninger og sauser; krydder og krydderier;
rundstykker, småkaker, kjeks, brød, kaker; konfekt;
konditorvarer; honning; gjær; bakepulver; ikke
omfattende te eller produkter av samme slag som te.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211279 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200007904 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

GOBLET OF FIRE
(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,
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.
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;
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trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-
skjorter.
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.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; underholdningsvirksomhet såsom live-
action, komedie, teater og/eller animerte
fjernsynsprogrammer, produksjon av live-action
komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer;
teaterforestillinger både animerte og live-action, og
tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt
datanettverk i området underholdning relatert spesifikt
til musikk, film og fjernsynsserier; tilveiebringelse av
nyheter av allmenninteresse, underholdning og
opplæringsinformasjon via et globalt datanettverk og
tilveiebringelse av opplysninger for og/eller aktuell
underholdning via elektronisk globalt
kommunikasjonsnettverk såsom live-action, komedie,
teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer og
underholdningsvirksomhet såsom live-action, komedie,
teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer,
produksjon av teaterforestillinger både animerte og live-
action; tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk
globalt datanettverk i området underholdning relatert
spesifikt til musikk, kinofilm og fjernsynsserier;
tilveiebringelse av nyheter av allmenninteresse,
underholdning og opplæringsinformasjon via et globalt
datanettverk og tilveiebringelse av informasjon for og/
eller aktuell underholdning via elektronisk globalt
kommunikasjonsnettverk såsom live-action, komedie,
teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer for
fjernsyn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211280 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200007905 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

GRYFFINDOR
(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: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211281 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200007921 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Web-IT AS, Rypeveien 2G, 3743
Skien, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet, herunder på
et globalt datanettverk; kundeinformasjon og
markedsføring ved salg av varer og tjenester gjennom et
globalt datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Globale datanettverkstjenester;
datakonsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk
av databaser; utvikling og design av informasjonssider
til bruk på et globalt datanettverk; EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211282 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200008461 (220) Inn dato: 2000.07.19

(540)

PD LINK
(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, DF3-2E, Deerfield, IL 60015-4633, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram for overvåking av dialysepasienter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211283 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200008513 (220) Inn dato: 2000.07.21

(540)

I-21
(730) Innehaver: i-21 Future Communication Ltd, 7
Portland Place, London W1N 3AA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater; fiberoptiske
telekommunikasjonsapparater og kommunikasjonsnett.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
telekommunikasjonsnett; fremskaffelse av informasjon
for samme.
KL. 38: Drift av telekommunikasjonsinstallasjoner og
av kommunikasjons- og dataoverføringsnett;
fremskaffelse av tilgang til et globalt
telekommunikasjonsnett; fremskaffelse av tilgang til
Internett; fremskaffelse av overordnede
båndbreddetjenester basert på SDH-overføring til
brukere av telekommunikasjonsnett; tilveiebringelse av
overordnede IP-tjenester; tilveiebringelse av
portaltjenester mellom krets-svitsjede
telekommunikasjonsnett og pakkesvitsjede
telekommunikasjonsnett; vertstjenester for håndtering/
støtte av Internett-baserte anvendelser;
overvåkingstjenester relatert til
telekommunikasjonsnett; tilveiebringelse av
informasjon i forbindelse med installasjon og reparasjon
av telekommunikasjonsnett samt disse netts funksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211285 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200009138 (220) Inn dato: 2000.08.08

(540)

(730) Innehaver: Novogen Research Pty Ltd, 140
Wicks Road, North Ryde, NSW 2113, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparater fremstilt av planteekstrakter og
urteekstrakter; preparater som inneholder isoflavon;
phyto-oestrogen tilskudd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211286 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200010495 (220) Inn dato: 2000.09.07

(540)

SOURCE IT
(730) Innehaver: Source AS, Thomles gt. 4, 0270 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Tilveiebringelse av kompetanseressurser innen
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
KL. 42: Konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211287 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200010497 (220) Inn dato: 2000.09.07

(540)

SOURCE PEOPLE
(730) Innehaver: Source AS, Mariesgt. 5A, 0368 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Tilveiebringelse av kompetanseressurser innen
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
KL. 42: Konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211288 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200010695 (220) Inn dato: 2000.09.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 37: Utleie av gassflasker av metall for oppbevaring
av gass.
KL. 38: Kommunikasjon via dataterminal i forbindelse
med produksjon, distribusjon og administrering av
gasser og gassflasker.
KL. 39: Transport og lagring av gassflasker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211289 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200011114 (220) Inn dato: 2000.09.20

(540)

FLUKT
(730) Innehaver: Wenche Hagalia, Conradisgt. 8 B,
0558 Oslo, NO og Hilde Nørdsti, Schæffersgt 1, 0558
Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211290 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200011724 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

SMITHSYNTHESIZER
(730) Innehaver: Personal Chemistry i Uppsala AB,
Hamnesplanaden 5, S-753 19 Uppsala, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål samt diagnostiske
formål; kjemiske reagenser; diagnostiske preparater,
som ikke anvendes til medisinske og
veterinærmedisinske formål; kjemiske midler anvendt
til analyser i laboratorier.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske
preparater; kjemiske preparater til farmasøytiske,
medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiskfarmasøytiske preparater; kjemiske reagenser
for medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiske preparater til terapeutiske formål; diagnostiske
preparater til medisinske og veterinærmedisinske
formål.
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, elektroniske og
optiske apparater og instrumenter til måling og kontroll
(overvåking) av apparater og instrumenter;
databehandlingsutstyr og computere;
computerprogrammer.
KL. 11: Apparater til oppvarming; mikroovner;
reaktorer; varmegeneratorer og varmeinstallasjoner.
KL. 42: Forskning og utvikling; profesjonell rådgivning
(ikke forretningsmessig); patentutnyttelse, herunder
lisensgivning; kjemiske analyser og kjemisk forskning.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.07, 001598662

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211291 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200011725 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

SMITHREACTIONKIT
(730) Innehaver: Personal Chemistry i Uppsala AB,
Hamnesplanaden 5, S-753 19 Uppsala, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål samt diagnostiske
formål; kjemiske reagenser; diagnostiske preparater,
som ikke anvendes til medisinske og
veterinærmedisinske formål; kjemiske midler anvendt
til analyser i laboratorier.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske
preparater; kjemiske preparater til farmasøytiske,
medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiskfarmasøytiske preparater; kjemiske reagenser
for medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiske preparater til terapeutiske formål; diagnostiske
preparater til medisinske og veterinærmedisinske
formål.
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, elektroniske og
optiske apparater og instrumenter til måling og kontroll
(overvåking) av apparater og instrumenter;
databehandlingsutstyr og computere;
computerprogrammer.
KL. 11: Apparater til oppvarming; mikroovner;
reaktorer; varmegeneratorer og varmeinstallasjoner.
KL. 42: Forskning og utvikling; profesjonell rådgivning
(ikke forretningsmessig); patentutnyttelse, herunder
lisensgivning; kjemiske analyser og kjemisk forskning.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.07, 001598663

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211292 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200011726 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

SMITHWORKFLOWMANAGER
(730) Innehaver: Personal Chemistry i Uppsala AB,
Hamnesplanaden 5, S-753 19 Uppsala, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål samt diagnostiske
formål; kjemiske reagenser; diagnostiske preparater,
som ikke anvendes til medisinske og
veterinærmedisinske formål; kjemiske midler anvendt
til analyser i laboratorier.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske
preparater; kjemiske preparater til farmasøytiske,
medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiskfarmasøytiske preparater; kjemiske reagenser
for medisinske og veterinærmedisinske formål;
kjemiske preparater til terapeutiske formål; diagnostiske
preparater til medisinske og veterinærmedisinske
formål.
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, elektroniske og
optiske apparater og instrumenter til måling og kontroll
(overvåking) av apparater og instrumenter;
databehandlingsutstyr og computere;
computerprogrammer.
KL. 11: Apparater til oppvarming; mikroovner;
reaktorer; varmegeneratorer og varmeinstallasjoner.
KL. 42: Forskning og utvikling; profesjonell rådgivning
(ikke forretningsmessig); patentutnyttelse, herunder
lisensgivning; kjemiske analyser og kjemisk forskning.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.07, 001598556

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211293 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200011873 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

KNARBERG AUTO
(730) Innehaver: Møller Bil AS, c/o Møller-Gruppen
AS, Postboks 46 Kjelsås, 0411 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Automobiler; befordringsmidler for bruk på
land, i luften, på vann eller på skinner; biler; bobiler;
busser; båter; dekk; felger; karosserier; lastebiler;
mopeder og motorsykler.
KL. 35: Salg av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211294 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200012158 (220) Inn dato: 2000.10.10

(540)

HARDCORE
(730) Innehaver: Hardcore Enterprises Pty Ltd,
Abbotsford, Vic 3087, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare som tillater telefonaktivitet
utført via en computer, telefonsvarere, magnetisk
kodede forutbetalte telefonkort, telefonmottakere,
telefonutstyr nemlig identifikasjonsbokser for de som
skal ringe, mobiltelefoner og telefoner; telefonsvarere,
magnetisk kodede forutbetalte telefonkort,
telefonmottakere; telefonutstyr nemlig
identifikasjonsbokser for de som skal ringe; telefoner og
mobiltelefoner.
KL. 38: Mobiltelefonvirksomhet;
telefonkommunikasjonsvirksomhet; elektronisk
overføring av beskjeder og data; elektronisk
stemmesvarer nemlig opptak, lagring og etterfølgende
overføring av inntalte beskjeder ved hjelp av telefon;
utleie av telekommunikasjonsutstyr; PBX-
oppringingsvirksomhet; personsøkervirksomhet;
elektroniske datautvekslingstjenester og elektronisk
postvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211295 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200012462 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater, EDB
software, datamaskiner og deler til datamaskiner,
periferiutstyr til datamaskiner, EDB maskinvare
(hardware), nettverksperiferiutstyr, elektriske og
elektroniske innretninger, herunder frittstående enheter
benyttet ved tilgang til og navigering i globale
datanettverk og som tillater tilgang til e-post og
snakkerom (chat rooms); telekommunikasjonsutstyr.

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.19, 30030518.04/00

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211296 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200012549 (220) Inn dato: 2000.10.17

(540)

EGL EAGLE GLOBAL
LOGISTICS

(730) Innehaver: Eagle Partners LP, 15350 Vickery
Drive, Houston, TX 77032, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Import- og eksportagenturer.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
tollspedisjons- og -meglingsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet og hente- og
leveringstjenester, unntatt distribusjon av elektrisitet;
innpakning og lagring av varer; organisering av reiser;
spedisjonstjenester; veitransporttjenester; tjenester ved
nedpakking i kasser; logistikktjenester; lagerhus- og
lagertjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.27, 76/136563
US, 2000.09.27, 76/136730

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211297 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200013695 (220) Inn dato: 2000.11.07

(540)

(730) Innehaver: YKK Corp, 1-banchi, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Glidelåser (lynlåser), krok- og
sløyfefesteinnretninger (trykkfesteinnretninger),
regulerbare festeinnretninger, knapper, trykknapper
(trykkfesteinnretninger), boltknapper, spenner, hekter og
maljer, hemper; spenner for sko, klær og bukseseler;
karabinkroker, svivelkroker, beltespenner,
festeinnretninger for bukseseler, glidelåser for vesker og
bager, snorstoppere, bånd, elastiske bånd, tekstilbånd,
vevde og flettede bånd, snorer, dekorasjonslapper for
tekstilvarer, knappenåler, nåler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211298 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200013851 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

(730) Innehaver: Herbalife International, Inc, 1800
Century Park East, Los Angeles, CA 90067-1501, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleiepreparater, nemlig ansiktskrem,
rensekrem, krem, fuktighetskrem og hudvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211299 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200013962 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

MYTRAVEL
(730) Innehaver: Airtours plc, Manchester M14 7QU,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kredittkort, betalingskort, rabattkort,
elektroniske fondsoverføringskort; computer hardware;
computer software; computer operativprogrammer og
computer operativsystemer; forhåndsinnspilte
computerprogrammer for tilgang til databaser,
telekommunikasjonstjenester, computernettverk og
elektroniske oppslagstavler.
KL. 16: Trykte publikasjoner relatert til reiser, ferier og
fritidsaktiviteter.
KL. 35: Datastyrt lagring og gjenfinning av
forretningsinformasjoner; datastyrt databasedrift;
databehandling; dataverifisering og filbehandling;
datastyrt regnskap; utstillingstjenester for varehandel;
sammenstille og spre reklametrykksaker, produksjon av
reklametrykksaker, kostprisanalyser, databasedrift,
konsultasjonsinformasjon og rådgivningstjenester og
klargjøring av rapporter for alle forannevnte tjenester.
KL. 36: Finansiell virksomhet; ordne og bringe tilveie
kreditt, lån, forsikring, valutaveksling og reisesjekker.
KL. 38: Computerstyrt overføring av beskjeder og
bilder; kommunikasjon via computere; elektroniske
posttjenester; telekommunikasjonstjenester; utleie, leie
og leasing av kommunikasjonsapparater, elektroniske
postkasser og telekommunikasjonsapparater;
konsultasjon, informasjon, rådgivningstjenester og
klargjøring av rapporter relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 39: Transport av passasjerer og passasjerenes
bagasje, tilretteleggelse av ferier, turer og av reiser;
eskorte av reisende; reservering av ferier og reiser;
reservering og bestilling av plasser for reising;
reisebyråtjenester.
KL. 42: Reservering og tilveiebringelse av hoteller og
andre midlertidige innlosjeringer, reservering og
tilveiebringelse av cateringtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211300 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200014267 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211301 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200014576 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

ICEBEAR
(730) Innehaver: Hankook Tire Co, Ltd, 647-15,
Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Dekk og luftslanger for dekk til kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211302 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200014916 (220) Inn dato: 2000.12.06

(540)

NATURLIGVIS
(730) Innehaver: Grip Senter, Postboks 8900
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte) for
undervisningsformål.
KL. 16: Papir og papp og varer laget av disse
materialer; brosjyrer, kursmateriell av papir;
transparenter som kursmateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
alle forannevnte tjenester skal bistå ved miljøprosjekter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
kursvirksomhet i grunnleggende miljøopplæring og
miljøkunnskap som er beregnet for privat og for
offentlig virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211303 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200015363 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

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

(730) Innehaver: Universal Serial Bus Implementers
Forum Inc, 5440 SW Westgate Drive, Suite 217,
Portland, OR 97221, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hardware og datamaskinutstyr,
testanordninger og måleanordninger, integrerte kretser,
elektroniske databaser for bruk i produktdesign, set-top-
bokser, dataspillkonsoller, dataperiferiutstyr samt
elektronisk utstyr for forbrukere inkludert camcordere,
videospillere og video-opptakere, MP3-spillere, CD-
spillere, DVD-spillere og cellulære telefoner; datakabler
og -bindepunkter; computer software for bruk med
forannevnte varer; computer software for testing av
dataprodukter, elektroniske produkter og av
telekommunikasjonsprodukter.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.09, 76/106,941

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211304 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200015776 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

PMOY
(730) Innehaver: Playboy Enterprises International Inc,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60611, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211305 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200015782 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Topp Livsmedelsprodukter AB, S-460
65 Brålanda, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete, tillagede og kokte frukter og
grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk
og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, saga,
kaffeerstatning; mel; honning, sirup; gjær, bakepulver;
salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger);
krydderier; is.
KL. 31: Levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter, vekster og blomster;
næringsmidler til dyr, malt.

(300) Prioritet:
SE, 2000.06.21, 00-04821

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211306 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200015844 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

BIMOSOFT
(730) Innehaver: Bim Kemi AB, Box 3102, S-443 03
Stenkullen, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i papir-, cellulose-
og kartongindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211307 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100271 (220) Inn dato: 2001.01.03

(540)

SYNAVANT
(730) Innehaver: Synavant Inc, 200 Nyala Farms,
Westport, CT 06880, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer til bruk for farmasøytisk og
helsepleieindustrien, nemlig for salgsfremmende tiltak,
administrasjon, drift, databasestyring, tilveiebringelse
av data og informasjon i datalesbart format,
klientrelasjonsadministrasjonssystemer og
salgspersonellautomasjonssystemer, og
brukerhåndbøker relatert dertil solgt som en enhet.
KL. 35: Profesjonelle bedriftskonsulenttjenester og
integrasjonstjenester til farmasøytisk og
helsepleieindustrien i området
salgspersonellautomasjonssystemer, informasjon,
kommunikasjon og databasestyringssystemer;
salgsfremmende og markedsføringstjenester til
farmasøytisk og helsepleieindustrien, nemlig
salgsfremmelse av varer og tjenester for andre gjennom
distribusjon av prøver og salgsfremmende materiell og
meldinger.
KL. 42: Profesjonelle konsulenttjenester til
farmasøytisk og helsepleieindustrien i området design
og bruk av datasystemer til å organisere og behandle
salgs- og markedsføringsopplysninger; drift av
mailinglister for andre i relasjon til helsepleie og
farmasøytiske fagtidsskrifter og nyhetsbrev; vedlikehold
av datasystemer, tilveiebringelse av databrukerstøtte og
online støtte for datasystemer og datalagring for andre i
de farmasøytiske og helsepleieindustrier.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.07, 76/084,995

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211308 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100334 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

VANTAGE
(730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New
Canaan, CT 06840, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Ildfast leire.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.12, 76/086,771

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211309 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100335 (220) Inn dato: 2001.01.05

(540)

VANGUARD
(730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New
Canaan, CT 06840, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Olivin- og silisium- ildfast sand, og aggregater
hovedsakelig bestående av olivin og silisium til bruk i
ildfaste materialer.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.12, 76/086,989

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211310 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100374 (220) Inn dato: 2001.01.08

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til GLOBAL KONTO

(730) Innehaver: Verdipapirsentralen, Postboks 140
Vollebekk, 0502 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i databaser og administrasjon av dataarkiver
såvel som utnyttelse og sammenstilling av matematisk
eller statistisk data.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i den henseende
å overføre beskjeder og bilder ved datamaskiner samt
annen informasjon om varer og tjenester gjennom et
verdensomspennende datanettverk.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer, samt faglige konsultasjoner og
rådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211311 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100375 (220) Inn dato: 2001.01.08

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til SERVICE KONTO

(730) Innehaver: Verdipapirsentralen, Postboks 140
Vollebekk, 0502 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i databaser og administrasjon av dataarkiver
såvel som utnyttelse og sammenstilling av matematisk
eller statistisk data.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i den henseende
å overføre beskjeder og bilder ved datamaskiner samt
annen informasjon om varer og tjenester gjennom et
verdensomspennende datanettverk.
KL. 41: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer, samt faglige konsultasjoner og
rådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211312 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100674 (220) Inn dato: 2001.01.15

(540)

COMFAG
(730) Innehaver: Eilag Teknikk AS, Stamveien 1, 1481
Hagan, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Nordia DA v/
Ole Nyfløt, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.11.19 - nr 47

25

(111) Reg.nr.: 211313 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100913 (220) Inn dato: 2001.01.16

(540)

ELFAG
(730) Innehaver: Expert Eilag ASA, Stamveien 1, 1481
Hagan, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Nordia DA v/
Ole Nyfløt, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211314 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200100914 (220) Inn dato: 2001.01.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Expert Eilag ASA, Stamveien 1, 1481
Hagan, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Nordia DA v/
Ole Nyfløt, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211315 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101114 (220) Inn dato: 2001.01.22

(540)

DOUBLETWIST
(730) Innehaver: DoubleTwist Inc, Oakland, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data software for organisering av biologiske og
biokjemiske data innen vitenskapelig forskning.
KL. 42: Distribusjon av nyheter og informasjon
vedrørende vitenskapelig forskning; portal webside
tjenester; tilbyder av datamaskinrelaterte tjenester;
online forskningstjenester, herunder muliggjøring for
brukere å organisere biologiske og biokjemiske data,
tilveiebringelse av en samling av databaser av
biologiske og biokjemiske data og tilveiebringelse av
søkemotortjenester for gjenvinning av data og
publikasjoner relatert til vitenskapelig forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211316 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101118 (220) Inn dato: 2001.01.23

(540)

(730) Innehaver: Harris Corp, 1025 West Nasa Blvd.,
Melbourne, FL 32919, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Mekanisk drevet telefonverktøy.
KL. 8: Hånddrevet verktøy til telefoninstallering,
nemlig støt og ikke-støt kabelinnsettingsverktøy og
blader dertil, avisoleringstenger og -skrunøkler.
KL. 9: Radio- og fjernsynsoverføringssystemer
bestående av sendere, antenner, fjernsynskameraer,
mikrofoner, høyttalere, monitorer, signalblandere,
audio- og videosignalkodere og dekodere og
redigeringsutstyr, nemlig signal-prosessorer; sendere og
mottakere for satellittkommunikasjon; telefon-
kommunikasjonsprogrammer for tilveiebringelse av
telefontjenester, nemlig forhåndsbetalte
samtaletjenester, etterhåndsbetalte samtaletjenester, IP-
telefonitjenester; telefontestsett for prøvetaking og
måling av telefonlinje-parametre og signaler på disse;
trådløse kommunikasjonssystemer bestående av sendere
og mottakere for operasjon av lokale telefon- og
datakommunikasjonsområdenettverk; datastyrte
nettverkssystemer bestående av datamaskin- og
dataprogramvare for overføring av data mellom
datamaskiner koblet sammen i et nettverk og for
administrasjon av datamaskinene og overføringen av
data på disse nettverk; datainformasjonssystemer
bestående av datamaskiner og dataprogrammer for
databehandling, tekstbehandling og fremvisning av data;
avioniske systemer bestående av digitale kart,
fiberoptikk og tråd-databusser, minneinnretninger,
instrumentasjon for fremvisning, lagring, behandling og
gjenfinning av vær-, taktisk-, strategisk- og
sikkerhetsdata, cockpit kontroll og datafremvisninger;
antenneoppstillings global posisjoneringsutstyr
bestående av dataprosessorer og fremvisere; tele-
kommunikasjonssystemer bestående av datamaskinvare
og -programvare for å behandle, transportere, skaffe
tilgang til og fremvise video og audiomeldinger på fly;
flytrafikkontrollkommunikasjonssystemer bestående av
datamaskinvare og -programvare for visning,
transportering, overføring, kontroll, bytting, ruting og
mottakelse av flytrafikkinformasjon; datamaskiner og
dataprogrammer for omdannelse av bilder til data, og
for analyse, fremvisning og utskrift av dataen i området
to- og tredimensjonalt billedestraksjon, manipulasjon,
fremvisning og geografisk registrering; sikre datastyrte
systemer bestående av datamaskinvare og

dataprogramvare og krypterte databaser, alle brukt til å
sikre og kontrollere sikkerhet og adkomst til et
datanettverk samt informasjonen deri, nemlig
oppsporing av flytrafikk og overføring av krypterte
meldinger til piloter; meteorologiske
informasjonsbehandlingssystemer bestående av
datamaskiner og dataprogrammer for behandling og
fremvisning av værrelatert data; utgivelsessystemer
bestående av datamaskiner og dataprogrammer for
helsides makeup og paginering, databasebehandling,
filoverføring og tilkobling av datamaskiner og databaser
i et nettverk og for administrasjon av omløp;
jernbaneoperasjonskontrollsystemer;
jernbaneoperasjonskontrollsystemer bestående av
datamaskiner, dataprogrammer og
datamaskinvarekommunikasjonstjenere, brukt til å
kontrollere og administrere jernbanetrafikk og rullende
materiell og lokomotiver og fremvisning av
kontrollfunksjoner relatert dertil;
hjelpeoperasjonskontrollsystemer bestående av
datamaskiner og dataprogrammer for overvåking,
kontroll, automatisering og optimisering operasjon av
elektriske installasjoner;
flyplassadministrasjonssystemer bestående av
datamaskiner og dataprogrammer for databasestyring og
for utveksling av fly- og flyoperasjonsinformasjon.
KL. 37: Vedlikehold av telekommunikasjonssystemer,
nemlig vedlikehold av radio-, fjernsyns- og
digitalkommunikasjonsutstyr for andre.
KL. 42: Designvirksomhet relatert til
telekommunikasjonssystemer, nemlig design av radio,
fjernsyn og digital kommunikasjonsutstyr for andre og
design og integrasjon av datasystemer og nettverk for
andre, nemlig design og integrasjon av telefonsystemer,
kommunikasjonssystemer og fremvisningssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211317 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101832 (220) Inn dato: 2001.02.08

(540)

(730) Innehaver: Semico AS, Postboks 7210,
Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211318 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101851 (220) Inn dato: 2001.02.08

(540)

EARPRINT
(730) Innehaver: Sound ID, 3430 West Bayshore Road,
Palo Alto, CA 94303, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB hardware; kommunikasjonshardware;
telekommunikasjonshardware;
forbrukerelektronikkenheter; elektroniske enheter for
bearbeiding, modifikasjon, overføring, mottak og
modulering av lyder og lydinnhold; EDB software for
bearbeiding, modifikasjon, overføring, mottak og
modulering av lyder og lydinnhold; EDB software for
administrasjon og fortolkning av hørselstester og for
lagring av hørseltestresultater; høreapparater; deler og
tilbehør til høreapparater.
KL. 10: Høreapparater, deler og tilbehør til
høreapparater; medisinske innretninger for bearbeiding,
modifikasjon, overføring, mottak og modulering av
lyder og lydinnhold; medisinske innretninger for
hørselstesting.
KL. 42: Medisinske tjenester, herunder administrasjon i
forbindelse med og drift av hørselstester ved hjelp av
elektroniske kommunikasjonsnettverk, telefon og
trådløse kommunikasjonsmedier.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.08, 76/106,225

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211319 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101184 (220) Inn dato: 2001.01.25

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bjørn Samal, Sandbrekkeveien 75,
5224 Nesttun, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211320 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101852 (220) Inn dato: 2001.02.08

(540)

SOUNDFLAVORS
(730) Innehaver: Sound ID, 3430 West Bayshore Road,
Palo Alto, CA 94303, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB hardware; kommunikasjonshardware;
telekommunikasjonshardware;
forbrukerelektronikkenheter; elektroniske enheter for
bearbeiding, modifikasjon, overføring, mottak og
modulering av lyder og lydinnhold; EDB software for
bearbeiding, modifikasjon, overføring, mottak og
modulering av lyder og lydinnhold; EDB software for
administrasjon og fortolkning av hørselstester og for
lagring av hørseltestresultater; høreapparater; deler og
tilbehør til høreapparater.
KL. 10: Høreapparater, deler og tilbehør til
høreapparater; medisinske enheter for bearbeiding,
modifikasjon, overføring, mottak og modulering av
lyder og lydinnhold; medisinske enheter for
hørselstesting.
KL. 42: Medisinske tjenester, herunder administrasjon i
forbindelse med og drift av hørselstester ved hjelp av
elektroniske kommunikasjonsnettverk, telefon og
trådløse kommunikasjonsmedier.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.08, 76/106,662

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211321 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200101905 (220) Inn dato: 2001.02.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gunn Ulvær, Skifjellveien 50, 3719
Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet nemlig en jente-trio
som spiller og underholder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211322 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102005 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: YKK Corp, 1-banchi, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Tilbehør til kofferter, bager og vesker; spenner,
skulderputer, skulderstropper, beltestrammere for
skulderstropper, håndtak, grep, innfatninger, låser til
kofferter, bager og vesker, hekter, ringer, holdere,
lapper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211323 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102006 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: YKK Corp, 1-banchi, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler for bruk til bukseseler, tekstiler for
belter, vevde stoffer, bomullsstoffer, strikkede stoffer,
elastiske vevde materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211324 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102007 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

(730) Innehaver: YKK Corp, 1-banchi, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Glidelåser, hekte- og løkkefesteanordninger,
justerbare festeanordninger; knapper, trykknapper,
bolteknapper, spenner, bøyler, festeanordninger for
bukseseler; hekter og maljer, hemper og maljer for klær;
snørehull, hemper og maljer for sko; stroppeholdere,
svivelhekter, endestoppere for snører; bånd, elastiske
bånd, klebebånd, stroppebånd; skulderputer for
klesplagg; flettebånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211325 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102011 (220) Inn dato: 2001.02.14

(540)

VIACOM OUTDOOR
(730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Spredning av utendørsreklame for andre på
reklametavler, busser, jernbaner og gatemøbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211326 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102047 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

PHOTOBELL
(730) Innehaver: Centennial ASA, Frydenbergveien 48,
0575 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske låser, elektriske dørbjeller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211327 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102048 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

FOTOBELL
(730) Innehaver: Centennial ASA, Frydenbergveien 48,
0575 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske låser, elektriske dørbjeller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211328 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102075 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

GIPSOTEX
(730) Innehaver: Norgips AS, Tørkop, 3060 Svelvik,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av
metall); monumenter (ikke av metall); gipsplater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211329 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102386 (220) Inn dato: 2001.02.21

(540)

NORDOX
(730) Innehaver: Nordox Industrier AS, Østensjøvn.
13, 0661 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og
vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk.
KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider; herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211330 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102673 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

JC-ONLINE.COM
(730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S-500 05 Borås,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
kundeinformasjon ved salg og  markedsføring av klær,
hodeplagg, skotøy, belter, vesker samt tilbehør til slike
varer; informasjonstjenester vedrørende handel på
interne og globale datanettverk; annonse- og
reklametjenester via  interne og globale datanettverk;
postordresalg av klær, hodeplagg, skotøy, belter, vesker
samt tilbehør til slike varer; organisering av messer for
kommersielle eller reklameformål; import- og
eksportagenturer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon og
kommunikasjonstjenester via dataterminaler og
mobiltelefoner, sending av beskjeder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211331 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102682 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

TECOS
(730) Innehaver: Telecomputing ASA, Nesøyveien 4,
1377 Billingstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr
og datamaskiner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: Computer-relaterte tjenester, nemlig
tilveiebringelse av sentralisert lagring, organisering,
vedlikehold og systemstøtte av data og software,
databehandling og computer-rådgivningstjenester;
lisensiering av computer software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211332 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102681 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

TELETOPIA
(730) Innehaver: Teletopia AS, Kirkegt. 1-3, 0153
Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211333 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102683 (220) Inn dato: 2001.02.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411
Kolbotn, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211334 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102758 (220) Inn dato: 2001.02.28

(540)

(730) Innehaver: Løver Transportutstyr, Postboks 565,
3605 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Transportable hus av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211335 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102793 (220) Inn dato: 2001.03.01

(540)

CLAREN
(730) Innehaver: Natural ASA, Kjørbokollen 30, 1337
Sandvika, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Næringsmidler, nemlig melk, melke-konserver,
smør, kakaosmør, fløte, ost, yoghurt, ostemasse, ikke-
alkoholholdige melkedrikker, tørrmelk, spiselige oljer
og fett, spiselige oljer og fett inneholdende
gammalinolensyre; grønnsak-ekstrakter samt fett med
blandinger for oppskåret brød; spiselige oljer fra frø fra
nattlysplanten; spiselige solbæroljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211336 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102805 (220) Inn dato: 2001.03.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -
apparater (forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7),
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater
inkludert male- eller knuseapparater, røre- og
knaapparater, presseapparater, saftpresser,
saftsentrifuger, maleapparater, skjæreapparater,
elektromotordrevne verktøyer, boksåpnere,
knivslipeapparater og maskiner og apparater til
tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske
avfallshåndteringsapparater inkludert avfallskverner og
-kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner
og apparater til behandling av vasketøy og klesplagg
inkludert vaskemaskiner, vasketøysentrifuger,
strykepresser, strykemaskiner; elektriske
rengjøringsapparater for husholdningen, inkludert
elektriske vinduspusseapparater og elektriske
skopusseapparater, støvsugere, gulvrengjørings- og
poleringsapparater, teppebanke- og
rengjøringsapparater; deler til de ovennevnte varer,
forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig slanger,
rør, støvfiltre og støvfilterposer, støvsugermunnstykker
og -børster, alle for støvsugere.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter forsåvidt
som de er inneholdt i klasse 9, særlig elektriske
strykejern; elektriske foliesveiseapparater,
kjøkkenvekter, personvekter; fjernstyrings-, signal- og
styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner
og -apparater, koblings- og styringsapparater, særlig for
bygnings-systemteknikk; hustelefonanlegg; elektriske
og elektroniske alarmapparater og -anlegg;
faremeldings- og beskyttelsesapparater for vann- og
brannskader; apparater og anlegg for beskyttelse av
gjenstander, særlig innbrudds- og
overfallmeldingsanlegg; lukkeanlegg; elektriske og
elektrotekniske dataopptaks-, -overførings-, -
bearbeidelses-, -formidlings-, -lagrings- og
utgivelsesapparater, særlig universalregnemaskiner,
sentralenheter, personlige computere, arbeidsstasjoner,
lagringsinnretninger, terminaler, styreapparater,
skrivere, grensesnittapparater inkludert tastaturer og
displayer; maskinlesbare databærere, og innregistrerte
programmer for datamaskiner;
databehandlingsprogrammer; opptaksbærere for bilder,
lyd og data (unntatt ueksponert film);
kommunikasjonsapparater og anlegg sammenstilt av
slike; innspilte og uinnspilte, maskinlesbare databærere
for husholdningsapparater; elektriske
utgivningsapparater for drikke og mat, salgsautomater;
deler til de ovennevnte varer, forsåvidt som de er

inneholdt i klasse 9.
KL. 11: Oppvarmings-, dampfrembringelses- og
kokeapparater, særlig komfyrer, bake-, steke-, grille-,
riste-, tine- og varmholdelsesapparater, dyppekokere,
kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og
fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og
frysebokser, apparater til istilberedelse, særlig av
spiseis; tørkeapparater, særlig også tørkestativer,
vasketøytørkemaskiner, håndtørkemaskiner,
hårtørkeapparater; ventilasjonsapparater, særlig vifter,
luktfiltre, luktavtrekksapparater og luktavtrekkshetter,
luftkondisjoneringsapparater så vel som apparater til
bedring av luftkvaliteten, luftbefuktere;
vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også
armaturer til damp-, luft- og vannledningsanlegg,
varmtvannsapparater, varmtvannsberedere og -
beholdere; belysningsapparater og -instrumenter,
belysningsinnretninger og -systemer,
belysningstilbehør; oppvaskkummer; varmepumper;
spiseismaskiner; deler til de ovennevnte varer, forsåvidt
som de er inneholdt i klasse 11.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211337 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102806 (220) Inn dato: 2001.03.01

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -
apparater (forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7),
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater
inkludert male- eller knuseapparater, røre- og
knaapparater, presseapparater, saftpresser,
saftsentrifuger, maleapparater, skjæreapparater,
elektromotordrevne verktøyer, boksåpnere,
knivslipeapparater og maskiner og apparater til
tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske
avfallshåndteringsapparater inkludert avfallskverner og
-kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner
og apparater til behandling av vasketøy og klesplagg
inkludert vaskemaskiner, vasketøysentrifuger,
strykepresser, strykemaskiner; elektriske
rengjøringsapparater for husholdningen, inkludert
elektriske vinduspusseapparater og elektriske
skopusseapparater, støvsugere, gulvrengjørings- og
poleringsapparater, teppebanke- og
rengjøringsapparater; deler til de ovennevnte varer,
forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig slanger,
rør, støvfiltre og støvfilterposer, støvsugermunnstykker
og -børster, alle for støvsugere.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter forsåvidt
som de er inneholdt i klasse 9, særlig elektriske
strykejern; elektriske foliesveiseapparater,
kjøkkenvekter, personvekter; fjernstyrings-, signal- og
styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner
og -apparater, koblings- og styringsapparater, særlig for
bygnings-systemteknikk; hustelefonanlegg; elektriske
og elektroniske alarmapparater og -anlegg;
faremeldings- og beskyttelsesapparater for vann- og
brannskader; apparater og anlegg for beskyttelse av
gjenstander, særlig innbrudds- og
overfallmeldingsanlegg; lukkeanlegg; elektriske og
elektrotekniske dataopptaks-, -overførings-, -
bearbeidelses-, -formidlings-, -lagrings- og
utgivelsesapparater, særlig universalregnemaskiner,
sentralenheter, personlige computere, arbeidsstasjoner,
lagringsinnretninger, terminaler, styreapparater,
skrivere, grensesnittapparater inkludert tastaturer og
displayer; maskinlesbare databærere, og innregistrerte
programmer for datamaskiner;
databehandlingsprogrammer; opptaksbærere for bilder,
lyd og data (unntatt ueksponert film);
kommunikasjonsapparater og anlegg sammenstilt av
slike; innspilte og uinnspilte, maskinlesbare databærere
for husholdningsapparater; elektriske
utgivningsapparater for drikke og mat, salgsautomater;
deler til de ovennevnte varer, forsåvidt som de er

inneholdt i klasse 9.
KL. 11: Oppvarmings-, dampfrembringelses- og
kokeapparater, særlig komfyrer, bake-, steke-, grille-,
riste-, tine- og varmholdelsesapparater, dyppekokere,
kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og
fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og
frysebokser, apparater til istilberedelse, særlig av
spiseis; tørkeapparater, særlig også tørkestativer,
vasketøytørkemaskiner, håndtørkemaskiner,
hårtørkeapparater; ventilasjonsapparater, særlig vifter,
luktfiltre, luktavtrekksapparater og luktavtrekkshetter,
luftkondisjoneringsapparater så vel som apparater til
bedring av luftkvaliteten, luftbefuktere;
vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også
armaturer til damp-, luft- og vannledningsanlegg,
varmtvannsapparater, varmtvannsberedere og -
beholdere; belysningsapparater og -instrumenter,
belysningsinnretninger og -systemer,
belysningstilbehør; oppvaskkummer; varmepumper;
spiseismaskiner; deler til de ovennevnte varer, forsåvidt
som de er inneholdt i klasse 11.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211338 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200102996 (220) Inn dato: 2001.03.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, inkludert
farmasøytiske preparater til bruk for å stimulere hvit
blodcelleproduksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211339 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103003 (220) Inn dato: 2001.03.02

(540)

LANTECH
(730) Innehaver: Lantech Inc, Louisville, KY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner, herunder pakkeutstyr.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
forretningstjenester, herunder datastyrte online
bestillingstjenester på området for pakkeutstyr og -
materialer.
KL. 42: Datatjenester, herunder tilveiebringelse/
forsyning av informasjon via internett om pakkeutstyr
og -materialer; tilveiebringelse/forsyning til andre av
design for pakkeutstyr og -materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211340 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103005 (220) Inn dato: 2001.03.02

(540)

(730) Innehaver: Caterpillar Inc, 100 North East
Adams Street, Peoria, IL 61629-6490, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Utleie av bygge- og anleggsmateriell,
byggeutstyr, bulldosere, byggekraner og
bygningsmaskiner, utleie av gravemaskiner,
luftkompressorer og trykkluftkompressorer.
KL. 39: Utleie av lastebiler, vogner og containere og
tilbehør og utstyr; utleie av landbruks- og
jordbruksmaskiner, inkludert jordbrukstraktorer,
skurtreskere, tilbehør og utstyr.
KL. 40: Utleie av generatorer.
KL. 42: Utleie av jordbruks- og landbruksmateriell;
utleie av landbruksmaskiner, inkludert
jordbrukstraktorer, skurtreskere, tilbehør og utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211341 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103083 (220) Inn dato: 2001.03.08

(540)

TENDENZ
(730) Innehaver: Marina Norge AS, Frysjavn. 27, 0884
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring; såper; parfymevarer;
eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; hårpleiemidler.
KL. 42: Skjønnhetspleie; frisørsalonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211342 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103307 (220) Inn dato: 2001.03.09

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpasta.
KL. 21: Tannbørster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211343 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103308 (220) Inn dato: 2001.03.09

(540)

(730) Innehaver: Pakke-Trans A/S, Albuen 5-7, DK-
6000 Kolding, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; emballasje av papir, papp,
plastikk og stivelse, etiketter (ikke av tekstil), bøker og
trykksaker, brukermanualer, deler og tilbehør (ikke
opptatt i andre klasser) til de forannevnte varer.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer, varelevering, pakking og utbringing av varer,
fraktkjøring, kurérvirksomhet (meddelelser eller varer),
informasjon vedrørende transport og oppbevaring,
fraktmeglervirksomhet, utleie av kjøretøyer,
organisering av reiser.
KL. 42: Profesjonell rådgivning (ikke
forretningsmessig), nemlig vedrørende transport og
software, programmering av datamaskiner, design og
ajourføring av dataprogrammer, utleie av
dataprogrammer, design av emballasje.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211344 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103325 (220) Inn dato: 2001.03.12

(540)

BARSKE GLÆDER
(730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS, Juridisk
avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsonspl. 1, 0340 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av
radio- og fjernsynsprogram.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211345 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103357 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

LEUVECTIN
(730) Innehaver: Vical Inc, 9373 Towne Center Drive,
Suite 100, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Immunterapeutisk farmasøytiske preparater for
klinisk eller medisinsk laboratoriebruk.

(300) Prioritet:
US, 2000.11.30, 76/173,359

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211346 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103360 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

LUNGOL
(730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6,
D-52078 Aachen, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211347 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103363 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

GAZOLINE
(730) Innehaver: Gazoline Holding AB,
Eriksbergsgatan 1a, S-114 30 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211348 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103366 (220) Inn dato: 2001.03.13

(540)

(730) Innehaver: WRQ Inc, 1500 Dexter Avenue
North, Seattle, WA 98109, 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; datamaskinsoftware;
datamaskinprogrammer og instruksjonsmanualer solgt
som en enhet til intern bruk, mobile og
datamaskinterminaler i området cellulær
kommunikasjon, kommunikasjon mellom datamaskiner
og kommunikasjon innenfor og mellom
datamaskinnettverk; datamaskinsoftware for
terminalemulering, datamaskinprogrammering,
filoverføring, global tilgang til nettet, utskriving av
datamaskinfiler til papir eller digitale filer,
forretningsproduktivitet, cross-platformprogrammering,
passordintegrering, stadfesting og tilgangssikkerhet;
datamaskinsoftware for integrering av
enterprisesoftwareprogrammer og databaser;
datamaskinsoftware og utviklingsverktøy for
organisering, oppakning og oppnå tilgang fra
prosessorenhetsdatamaskiner; datamaskinsoftware for
kobling, ledelse, sikring og optimalisering, trådløs og
kabelkommunikasjon mellom datamaskiner og
datamaskinnettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.11.22, 76/170,082

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211349 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103401 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

(730) Innehaver: Borga Plåtförädling AB, Edsvära, S-
535 93 Kvänum, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer i form av profilerte plater,
lettbjelker og innfestninger; bygninger av metall,
nemlig stålhaller.
KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av
bygningsmaterialer av metall.
KL. 37: Oppføring av bygninger, nemlig stålhaller.
KL. 40: Behandling av emner og materialer, nemlig
profilering av plater, bøying av lettbjelker, lakkering og
modifisering av innfestninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211350 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103404 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

BORGA
(730) Innehaver: Borga Plåtförädling AB, Edsvära, S-
535 93 Kvänum, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer i form av profilerte plater,
lettbjelker og innfestninger; bygninger av metall,
nemlig stålhaller.
KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av
bygningsmaterialer av metall.
KL. 37: Oppføring av bygninger, nemlig stålhaller.
KL. 40: Behandling av emner og materialer, nemlig
profilering av plater, bøying av lettbjelker, lakkering og
modifisering av innfestninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211353 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103775 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

MAGICSTATION
(730) Innehaver: Magic Earth Inc, 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, Houston, TX 77042,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer arbeidsstasjoner, innbefattende
computer hardware og computer software.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.20, 76/131927

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211354 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103776 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

MAGICVISION
(730) Innehaver: Magic Earth Inc, 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, Houston, TX 77042,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer visualiserings-arbeidsområder,
innbefattende computer hardware, computer software,
projeksjonsskjermer og prosjektører.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.20, 76/132179

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211351 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103406 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

(730) Innehaver: NewRP Corp, d/b/a RapidPurge Corp,
310 Avon Street, Stratford, CT 06615, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske sammensetninger til bruk for å rense
plastprosesseringsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211352 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103774 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

MAGICDESK
(730) Innehaver: Magic Earth Inc, 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, Houston, TX 77042,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer arbeidsstasjoner, innbefattende
computer hardware og computer software.

(300) Prioritet:
US, 2001.02.14, 76/211376

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211355 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103779 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

ZSERIES
(730) Innehaver: International Business Machines
Corp, Armonk, NY 10504, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; adaptere for computere;
komponenter og ytre enheter for computere;
computerminne; grensesnitt for computere;
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser;
trykte kretser; magnetiske plater; diskdrev;
kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere;
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater;
telefaksapparater; videospill; videoskjermer; video-
opptakere; videobånd; computerprogrammer;
dokumentasjon og instruksjonsmanualer innregistrert på
maskinlesbare media og relatert til computere eller
computerprogrammer; computer hardware og computer
software; computer hardware og computer software for
serversystemer og arbeidsstasjoner og
instruksjonsmanualer solgt som en enhet dertil.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere
eller computerprogrammer; manualer; trykte
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser;
trykksaker; trykksaker, nemlig instruksjonsmanualer for
computer hardware og software for serversystemer og
arbeidsstasjoner.
KL. 42: Programmering for computere; utforming,
oppdatering og vedlikehold av software for computere;
utleie av tilgangstid til databaseservere for computere;
tekniske prosjektstudier innen området hardware og
software for computere; konsultasjoner innen området
computer hardware; computersystemanalyser;
rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale
datanettverk; utleie av computere og software for
computere; tilveiebringelse av brukertilgang til
computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning;
reportasjetjenester; video-opptakstjenester;
tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av
utstillinger; tjenester for computer hardware og
computer software for serversystemer og
arbeidsstasjoner.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/129,724

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211356 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103782 (220) Inn dato: 2001.03.19

(540)

(730) Innehaver: Fri Bokhandel BA, Grensen 15, 0159
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 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; nedlastbare
publikasjoner.
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,
salg av bok- og papirvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211357 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103832 (220) Inn dato: 2001.03.21

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211358 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103836 (220) Inn dato: 2001.03.21

(540)

MORTENS KRO
(730) Innehaver: Hansen & Dysvik AS, Postboks 91,
1476 Rasta, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Kaféer, kafeteriaer, catering,
selskapsarrangering og bartjenester; pensjonat- og
hotellvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211359 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103839 (220) Inn dato: 2001.03.21

(540)

CORPORUM
(730) Innehaver: CognIT AS, 1776 Halden, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211360 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103841 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

KUBISTAR
(730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as
Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, nemlig vogner, lastebiler,
varebiler, gaffeltrucker, tauetraktorer (traktorer) og
andre stasjonsvogner, og konstruksjonsdeler til alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211361 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103843 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

CERMADA
(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211362 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103844 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

VARMADA
(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211363 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103845 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

VORMADA
(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211364 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103846 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

ZRIMADA
(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211365 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103847 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

ZRIVADA
(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211366 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103853 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

(730) Innehaver: Per Winge, Fagerliveien 7, 1920
Sørumsand, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Smykker, ekte og uekte; mansjettknapper,
slipsnåler.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211367 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103854 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

STANMUTTER
(730) Innehaver: Stanmutter DA, Minde Alle 35, 5068
Bergen, NO

(740,750) Fullmektig: Andersen Legal ANS,
Bradbenken 1, 5835 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Skruer, muttere, bolter, boligkomponenter og
bygningsmaterialer i metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211368 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103861 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

(730) Innehaver: Syscom AS, Lysaker Torg 8, 1325
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 41: Kursvirksomhet.
KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211369 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103863 (220) Inn dato: 2001.03.22

(540)

KALEIDOSCOPE
(730) Innehaver: Kaleidoscope new concept
opportunities AB, Nybrokajen 1B, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, i særdeleshet utvikling av produkt-, tjeneste-
og forretningskonsepter.
KL. 42: Utvikling av forretningsidéer for anvendelse
innen nye markedssegmenter.

(300) Prioritet:
EM, 2000.09.25, 001870682

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211370 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103880 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Barber Marine Consultants AS,
Strandveien 20, 1366 Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Wilh. Wilhelmsen ASA,
Postboks 33, 1324 Lysaker

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211371 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103886 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

FROSTBITE
(730) Innehaver: Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432,
4601 Kristiansand S, NO

(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: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211372 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103887 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432,
4601 Kristiansand S, NO

(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 kom, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211373 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200103889 (220) Inn dato: 2001.03.23

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211374 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104126 (220) Inn dato: 2001.03.26

(540)

KYLIX
(730) Innehaver: Borland Software Corp, 100
Enterprise Way, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier,  skrivesaker og papirvarer:
klebemidler for papirvarer og for  husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer for
andre; konsultasjon og rådgivning vedrørende
datamaskiner, computer software, databaser og drift av
databaser, nettverk, programmering og utvikling av
dataprogrammer og tilbehør derfor, brukergrensesnitt,
klient/server og fjerntliggende (remote) og eksterne
computer applikasjoner, operasjonsverktøy og utiliteter
for datasystemer, globale computer informasjons-
nettverk, foretagende, vidt område og lokalt område
nettverkstilgang, administrasjon og drift av operasjoner
og systemer, utviklingsverktøy og utiliteter, og
overvåkning, kontroll, drift og administrasjon av
computer systemer; vedlikehold og support tjenester for
dataprogrammer, nemlig telefonkonsultasjon, feilsøking
av eller relatert til dataprogrammer, oppdatering og
ajourføring av dataprogrammer, tilveiebringelse av
elektroniske og on-line oppslagstavler og referanse
informasjon, og web sites, alt innenfor dataområdet,
dataprogrammer og datasystemer; konsulenttjenester
innenfor computer systemer og programmering og
utvikling av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211375 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104128 (220) Inn dato: 2001.03.27

(540)

(730) Innehaver: Node AS, Postboks 73 Lambertseter,
1101 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211376 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104130 (220) Inn dato: 2001.03.27

(540)

TOM & TRINE
(730) Innehaver: Spar-Kjøp AS, Postboks 7303, 5020
Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211377 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104134 (220) Inn dato: 2001.03.27

(540)

(730) Innehaver: Fire Security AS, Vestervn. 15b, 4613
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og optiske apparater og instrumenter;
brannslukningsapparater og automatiske brannsprøyter;
elektriske kabler.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; malevirksomhet; installasjon,
reparasjon og vedlikehold av elektriske kabler.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; belegging av
elektriske kabler med brannbeskyttende maling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211378 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104167 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

DIGITRACE
(730) Innehaver: Pyrotenax Cables Ltd, Hedgely Road,
Hebburn, Tyne & Wear NE31 1KR, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske kontrollere, regulatorer og
monitorer for varmekabler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211379 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104168 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

TRIAMULOX
(730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point
Road, Groton, CT 06340, US

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

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

(300) Prioritet:
GB, 2000.12.19, 2256157

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211380 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104170 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

TRIBUTE
(730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S-601 17
Norrköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sportsvesker, ryggsekker, portefølje,
reisevesker, datavesker.
KL. 25: Klær, sko, luer, sportshansker.
KL. 28: Golfkøller, golfbager, golfballer, golfpegger,
golfhansker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211381 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104171 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater for
behandling av allergisk conjunktivitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211382 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104172 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211383 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104173 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater for
behandling av allergisk conjunktivitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211384 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104174 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater for
behandling av allergisk conjunktivitt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.11.19 - nr 47

48

(111) Reg.nr.: 211385 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104175 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Topiske oftalmiske farmasøytiske produkter for
behandling av tørre øyne.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211386 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104204 (220) Inn dato: 2001.03.29

(540)

TWISTTOOLS
(730) Innehaver: DoubleTwist Inc, Oakland, CA, US

(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,
dataprogramvare for organisering og undersøkelse av
biologiske og biokjemiske produkter, tjenester og data
innen vitenskapelig forskning; brannslukningsapparater.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering; distribusjon av nyheter og informasjon
relatert til vitenskapelig forskning; nettstedtjenester;
nettselskapstjenester; direktekoplete forskningstjenester,
nemlig å gjøre det mulig for brukeren å organisere
biologiske og biokjemiske data, fremskaffe en samling
av databaser for biologiske og biokjemiske data, og å
fremskaffe søkemotortjenester for å hente ut data og
publikasjoner relatert til vitenskapelig forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211387 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104206 (220) Inn dato: 2001.03.29

(540)

(730) Innehaver: Samsonite Corp, 11200 East Forty-
Fifth Avenue, Denver, CO 80239-3018, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder,
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder
bukser, kåper og jakker, gensere og skjorter; fottøy,
hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211388 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104217 (220) Inn dato: 2001.03.29

(540)

PORT ELLEN
(730) Innehaver: United Distillers & Vintners (ER)
Ltd, Edinburgh EH12 9 DT, Skottland, GB

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211389 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104411 (220) Inn dato: 2001.04.03

(540)

AUTOFIL
(730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS, Juridisk
avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsonspl. 1, 0340 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av
radio- og fjernsynsprogram.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211390 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104417 (220) Inn dato: 2001.04.03

(540)

PAVECRYL
(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: Kjemiske produkter, nemlig vinylacetat,
akrylemulsjoner og tørre akryler, til bruk for transport-
og anleggsindustri i relasjon til veiapplikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211391 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104445 (220) Inn dato: 2001.04.03

(540)

(730) Innehaver: Netaccount AS, Postboks 4678
Sofienberg, 0506 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester;
regnskapstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og
databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211392 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104464 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.
KL. 9: Doseringsapparater; doseringspumper, måle- og
kontrollapparater og -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211393 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104465 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.
KL. 9: Doseringsapparater; doseringspumper, måle- og
kontrollapparater og -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211394 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104466 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.
KL. 9: Doseringsapparater; doseringspumper, måle- og
kontrollapparater og -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211395 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104467 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.
KL. 9: Doseringsapparater; doseringspumper, måle- og
kontrollapparater og -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211396 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104468 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211397 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104469 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211398 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104470 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211399 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104471 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211400 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104472 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211401 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104473 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211402 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104474 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211403 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104475 (220) Inn dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål.
KL. 3: Såper, særlig grønnsåper.
KL. 4: Smøremidler for transportbånd og som
smøremidler til kjeder; smøremidler for transportbånd
og som smøremidler til kjeder med rensende,
korrosjonbeskyttende og desinfiserende virkestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211404 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104499 (220) Inn dato: 2001.04.05

(540)

(730) Innehaver: Combitel Networks AS, Postboks
147, 5863 Bergen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211405 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104500 (220) Inn dato: 2001.04.05

(540)

(730) Innehaver: Combitel Networks AS, Postboks
147, 5863 Bergen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211406 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104503 (220) Inn dato: 2001.04.05

(540)

PATREX
(730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point
Road, Groton, CT 06340, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.11.19 - nr 47

54

(111) Reg.nr.: 211407 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104810 (220) Inn dato: 2001.04.17

(540)

NUSPHERE MYSQL
(730) Innehaver: NuSphere Corp, 14 Oak Park,
Bedford, MA 01730, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211408 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200104985 (220) Inn dato: 2001.04.18

(540)

NILZ
(730) Innehaver: Nilz Fargekopi AS, Youngsgt. 11,
0181 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211409 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105028 (220) Inn dato: 2001.04.19

(540)

(730) Innehaver: Pacific Corp, 181, Hangang-ro 2-ka,
Yongsan-ku, Seoul 140-777, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Lotion for kosmetisk bruk, kosmetiske
preparater for hudpleie, kosmetisk krem, parfymer,
nærende kremer, sminkebasiser, underlagskremer,
rensekremer, massasjekremer, øyenskygger,
leppestifter, kosmetiske såper, ansiktspudder, mascara,
ansiktsmasker, ernærende fuktighetsessenser, sjampo,
eau de toilette.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211410 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105029 (220) Inn dato: 2001.04.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Palm Inc, 5470 Great America
Parkway, Santa Clara, CA 95052, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software og firmware (fastprogram),
nemlig operativsystemprogrammer, programmer for
håndskriftgjenkjennelse, programmer for håndtering av
personlig informasjon, programmer for
datasynkronisering og verktøy-programmer for
applikasjonsutvikling til personlige og håndholdte
computere; computer hardware og -periferiutstyr,
nemlig modem, computer kabler, computerpenn,
håndholdte computere, inklusive håndholdte computere
med trådløs elektronisk post (e-mail) og trådløs tilgang
til et globalt datanettverk; instruksjonsmanualer til bruk
og solgt sammen med de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211411 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105376 (220) Inn dato: 2001.04.24

(540)

IZODIA
(730) Innehaver: Izodia plc, Wellcroft House,
Wellcroft Road, Slough SL1 4AQ, Berkshire, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, firmware, hardware,
middelware og periferiutstyr; dataprogrammer og
datasystemer; forhåndsinnspilte compact discs; CD
ROM; deler og tilbehør til de forannevnte varer;
computer software levert fra et globalt datanettverk;
elektroniske publikasjoner tilveiebrakt on-line fra en
database eller fra et globalt datanettverk.
KL. 35: Bedriftsinformasjons- og rådgivningstjenester;
promotering av computer software og data-relaterte
tjenester; utsendelse av vareprøver og informasjon;
bestilling av varer og tjenester for andre; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder
bedriftsadministrasjonstjenester ved behandling av salg
på et globalt datanettverk; tilveiebringelse av
informasjon om kjøpere og leverandører i kjøps- og
leveringskontrakter; alle de forannevnte tjenester
inkludert tjenester tilveiebrakt on-line fra en computer
database eller et globalt datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjon av informasjon (inkludert web-
sider), dataprogrammer og annen data; elektroniske
postoverføringstjenester; tilveiebringelse av
telekommunikasjonstilkoblinger til et globalt
datanettverk.
KL. 42: Design og oppgradering av computer software
og dataprogrammer; utleie av computer software,
dataprogrammer og computer periferiutstyr;
rådgivnings- og informasjonstjenester angående
datamaskiner, datamaskinprogrammer, software,
datasystemer og datanettverk; dataprogrammering;
installasjon og vedlikehold av computer software og
dataprogrammer; utleie av tilgangstid til databaser for
datahåndtering og utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser.

(300) Prioritet:
EM, 2000.10.24, 1917103

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211412 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105386 (220) Inn dato: 2001.04.24

(540)

(730) Innehaver: Tele2 AB, Box 62, S-164 94 Kista,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: SIM-kort; magnetisk kodede kort; chips
(integrerte kretser); registrerte datamykvarer og -
program; elektroniske apparater til bruk i forbindelse
med telekommunikasjon, telefonsentraler,
nummervisere og personsøkere; elektroniske apparater
for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske
signaler; sendere for telefoner; sendere
(telekommunikasjon); elektroniske telefonbøker;
magnetiske og optiske databærere og -media; apparater
for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd,
bilder eller data.
KL. 35: Telefonsvarertjenester; annonse- og
reklamevirksomhet.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetære tjenester;
kreditt- og betalingskorttjenester; elektroniske
pengeoverføringer; elektroniske finanstjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon
vedrørende telekommunikasjon; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; datastøttet overføring av
meldinger og bilder; elektronisk postoverføring;
kommunikasjon via dataterminaler; TN-, radio- og
kabel-TV-kringkasting; personsøkertjenester; tjenester
vedrørende adgang til internasjonale datanettverk;
overføring og/eller sending av databaseinformasjon via
telenettet.
KL. 42: Utvikling, oppdatering og utforming av
dataprogramvare; gjenoppretting av datainformasjon;
dataprogrammering; datasystemanalyser; utleie av
tilgangstid til databaser; prosjekt- og
planleggingstjenester relatert til utstyr for
telekommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211413 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105387 (220) Inn dato: 2001.04.25

(540)

(730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022-7499, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211414 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105395 (220) Inn dato: 2001.04.25

(540)

(730) Innehaver: DanCenter AS, Lyngbyvej 20, DK-
2100 København Ø, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Arrangering og utleie av ferieboliger (fast
eiendom), utleiebyråer vedrørende fast eiendom,
forvaltning av utleieboliger, forvaltning av ferieboliger.
KL. 39: Reisereservasjon, turistkontorer (ikke til
hotellreservasjon), informasjon vedrørende transport,
arrangering av sightseeing, arrangering av utflukter.
KL. 42: Byråer til anvisning av midlertidig losji,
feriehjem, innlosjering i ferieleire, forsyning av
campingplassfasiliteter og leirplassfasiliteter,
hotellreservasjon, pensjonater og reservasjon av
værelser på pensjonater, reservasjon av værelser til
utleie, utleie av værelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211415 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105396 (220) Inn dato: 2001.04.25

(540)

Q-TOF ULTIMA
(730) Innehaver: Micromass UK Ltd, Floats Road,
Wytenshawe, Manchester M23 9LZ, England, GB

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

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

(300) Prioritet:
US, 2001.03.26, 78/055,044

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211416 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105397 (220) Inn dato: 2001.04.25

(540)

(730) Innehaver: Gard Wedvik, Parkveien 5, 0350
Oslo, NO og Vincens Stoltenberg Steen, Parkveien 5,
0350 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; magnetiske
databærere; optiske databærere; datasoftware;
grammofonplater; CD-plater (audiovideo) og videobånd.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211417 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105398 (220) Inn dato: 2001.04.25

(540)

VINCENS
(730) Innehaver: Vincens Stoltenberg Steen, Parkveien
5, 0350 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; magnetiske
databærere; optiske databærere; datasoftware;
grammofonplater; CD-plater (audiovideo) og videobånd.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211418 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105898 (220) Inn dato: 2001.05.04

(540)

(730) Innehaver: Ice Maker AS, Torridalsveien 21 A,
4630 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Avkjølingsinstallasjoner og maskiner; fryse- og
kjølebeholdere, -apparater og -maskiner; isapparater og
maskiner; isbokser; deler og tilbehør til nevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211419 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105907 (220) Inn dato: 2001.05.07

(540)

(730) Innehaver: Leif T. Færaas AS, Norevn. 14, 5542
Karmsund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211420 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105908 (220) Inn dato: 2001.05.07

(540)

ADVOKATENE
SEM OG JOHNSEN

EIENDOMSMEGLING
(730) Innehaver: Adv. Tom E. Johnsens
Eiendomskontor AS, Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo,
NO og Adv. Camilla Sem Eiendom AS, Løvenskioldsgt.
23, 0260 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsmegling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211421 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105909 (220) Inn dato: 2001.05.07

(540)

(730) Innehaver: Adv. Tom E. Johnsens
Eiendomskontor AS, Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo,
NO og Adv. Camilla Sem Eiendom AS, Løvenskioldsgt.
23, 0260 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsmegling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211422 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105910 (220) Inn dato: 2001.05.07

(540)

(730) Innehaver: Norsk Interaktiv AS, Postboks 1108
Lundsiden, 4628 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211423 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105939 (220) Inn dato: 2001.05.08

(540)

(730) Innehaver: Renseriet, Ole Bullsgt. 6, 4307
Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Appretur (stivelses-); fargefjernere; midler for
bleking, bløtlegging, oppfrisking av farger, fettfjerning,
flekkfjerning, rengjøring, rensing, vasking og glansing;
såper; preparater og voks for vaskeri.
KL. 35: Konsultasjon om og bistand ved bedrifts- og
forretningsledelse; faglige konsultasjoner om
forretninger; konsultasjoner i personalspørsmål;
tjenester i forbindelse med franchising.
KL. 37: Desinfisering; kjemisk rensing; rensing,
rengjøring og pressing av klær; rengjøring og
vedlikehold av lær; rensing og vedlikehold av pelsverk;
valking av stoffer; stryking av tøy; tørr-rensing;
tøyvasking; utleie av rengjøringsmaskiner; vaskeri.
KL. 40: Appretering av tekstiler; antikrøllbehandling;
møllbehandling; bleking; impregnering; farging;
garving; glansing; krymping; tekstil-, tøy- og
ullbehandling.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; instruksjon; praktisk
opplæring; arrangering og ledelse av praktiske
seminarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211424 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200105940 (220) Inn dato: 2001.05.08

(540)

(730) Innehaver: Renseriet, Ole Bullsgt. 6, 4307
Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Appretur (stivelses-); fargefjernere; midler for
bleking, bløtlegging, oppfrisking av farger, fettfjerning,
flekkfjerning, rengjøring, rensing, vasking og glansing;
såper; preparater og voks for vaskeri.
KL. 35: Konsultasjon om og bistand ved bedrifts- og
forretningsledelse; faglige konsultasjoner om
forretninger; konsultasjoner i personalspørsmål;
tjenester i forbindelse med franchising.
KL. 37: Desinfisering; kjemisk rensing; rensing,
rengjøring og pressing av klær; rengjøring og
vedlikehold av lær; rensing og vedlikehold av pelsverk;
valking av stoffer; stryking av tøy; tørr-rensing;
tøyvasking; utleie av rengjøringsmaskiner; vaskeri.
KL. 40: Appretering av tekstiler; antikrøllbehandling;
møllbehandling; bleking; impregnering; farging;
garving; glansing; krymping; tekstil-, tøy- og
ullbehandling.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; instruksjon; praktisk
opplæring; arrangering og ledelse av praktiske
seminarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211425 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106117 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

(730) Innehaver: Europress OY, Furumovägen 3, SF-
01260 Vanda, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og
overføringsanordninger (unntatt for landkjøretøyer);
jordbruksredskaper, andre enn håndredskaper.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211426 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106119 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

(730) Innehaver: Hammerfest Strøm AS, Rossmollgata
50, 9613 Hammerfest, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks
449 Sentrum, 0104 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; deler, tilbehør og
komponenter for alle forannevnte varer.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; distribusjon av elektrisk
kraft.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; produksjon av
elektrisk kraft.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; utarbeidelse av dataprogrammer;
vedlikehold av dataprogrammer og software;
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; faglige
konsultasjoner, tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211427 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106120 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

HRC
(730) Innehaver: Saucony Inc, 13 Centennial Drive,
Peabody, MA 01960, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy; såler for fottøy; overlær og overdeler
for fottøy.

(300) Prioritet:
US, 2001.02.26, 76/216212

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211428 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106121 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

EMBOGOLD
(730) Innehaver: Biosphere Medical Inc, 1050
Hingham Street, Rockland, MA 02370, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Mikrosfærer.

(300) Prioritet:
US, 2001.01.08, 76/191034

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211429 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106125 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

LUNARWORKS
(730) Innehaver: Lunarworks AB, S-432 22 Varberg,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Registrerte dataprogrammer.
KL. 35: Utleie av annonseplass på internett.
KL. 38: Telekommunikasjon via internett.
KL. 42: Fremskaffelse av tilgangstid til praterom og
diskusjonsfora på internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211430 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106126 (220) Inn dato: 2001.05.11

(540)

LUNARSTORM
(730) Innehaver: Lunarworks AB, S-432 22 Varberg,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Registrerte dataprogrammer.
KL. 35: Utleie av annonseplass på internett.
KL. 38: Telekommunikasjon via internett.
KL. 42: Fremskaffelse av tilgangstid til praterom og
diskusjonsfora på internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211431 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106133 (220) Inn dato: 2001.05.14

(540)

(730) Innehaver: Sprengningsentreprenøren AS,
Lønningsflaten 9, 5258 Blomsterdalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; sprengningsarbeide.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211432 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106134 (220) Inn dato: 2001.05.14

(540)

(730) Innehaver: Christian Weltz, Melumveien 3, 0751
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211433 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106143 (220) Inn dato: 2001.05.14

(540)

FIDELITY
FUNDSNETWORK

(730) Innehaver: Fidelity International Ltd, P.O. Box
HM 670, Hamilton, BM

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet og
forsikringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211434 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106172 (220) Inn dato: 2001.05.15

(540)

CERENIA
(730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point
Road, Groton, CT 06340, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinære preparater og stoffer.

(300) Prioritet:
GB, 2000.11.15, 2252881

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211435 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106173 (220) Inn dato: 2001.05.15

(540)

RENDURE
(730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point
Road, Groton, CT 06340, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinære preparater og stoffer.

(300) Prioritet:
GB, 2000.11.15, 2252879

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211436 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106174 (220) Inn dato: 2001.05.15

(540)

RENETROL
(730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point
Road, Groton, CT 06340, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinære preparater og stoffer.

(300) Prioritet:
GB, 2000.11.15, 2252885

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211437 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106217 (220) Inn dato: 2001.05.18

(540)

BIG BERTHA
(730) Innehaver: Callaway Golf Co, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, CA 92008-8815, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivebordsmateriell, kontormateriell.
KL. 18: Dokumentmapper, håndvesker, håndvesker av
lær og ikke-lær (ikke bagasje), sportsbager (ikke
golfbager), skipssekker, paraplyer, pengepunger.
KL. 20: Billedrammer.
KL. 24: Håndklær, sengetøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211438 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106218 (220) Inn dato: 2001.05.18

(540)

CALLAWAY GOLF
(730) Innehaver: Callaway Golf Co, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, CA 92008-8815, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Skrivebordsmateriell, kontormateriell.
KL. 18: Dokumentmapper, håndvesker, håndvesker av
lær og ikke-lær (ikke bagasje), sportsbager (ikke
golfbager), skipssekker, paraplyer, pengepunger.
KL. 20: Billedrammer.
KL. 24: Håndklær, sengetøy.
KL. 25: Belter (bekledning), blazere, bluser,
treningsdrakter, jakker, frakker, forklær, dresser, kjoler,
strømper, trøyer, gymnastikkdrakter, strikkegensere,
uteklær, underbukser, gensere, skjerf, skjorter, shortser,
skjørt, langbukser, sokker, sportsjakker,
gymnastikkbukser, gymnastikktrøyer, sweaters,
badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, T-
skjorter, strømpebukser, topper, undertøy, yttertøy,
vester, oppvarmingsdresser, vindskjorter, capser, hatter,
skyggeluer og andre hodeplagg, barneklær, regntøy,
nattøy.
KL. 28: Golfkøller, golfballer, golfkølleskaft, golfbager
og etuier/overtrekk for golfkøller og golfkøllehoder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211439 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106219 (220) Inn dato: 2001.05.18

(540)

INTELLIGEL
(730) Innehaver: Ekornes ASA, Postboks 23, 6222
Ikornnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, madrasser, puter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211440 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106220 (220) Inn dato: 2001.05.18

(540)

(730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinærmedisinske preparater; medisinske
tilsetninger til næringsmidler for dyr;
desinfeksjonsmidler til hygieniske formål, pesticider;
pulvere, sprøytemidler og halsbånd, alle til utryddelse
av lopper og for bruk på dyr; shampoo og vaskemidler
inneholdende medikamenter for bruk på dyr.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks-  og skogbruksprodukter
samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker;
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben
for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter,
grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske
preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte
næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211441 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106453 (220) Inn dato: 2001.05.21

(540)

STAGES
(730) Innehaver: Gillette Canada Co, also trading as
Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ON, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tannbørster og protesebørster samt deler og
tilbehør dertil; børster og børstematerialer, tannpirkere;
materialer og instrumenter for rengjøring og polering av
naturlige eller kunstige tenner; tanntråd, bred og rund
tanntråd, tanntrådhjelpemidler; beholdere, holdere, kar,
skåler og brett til husholdnings- og baderomsbruk, ikke
av edelt metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211442 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106454 (220) Inn dato: 2001.05.21

(540)

ORAL-B
ESSENTIALFLOSS

(730) Innehaver: Gillette Canada Co, also trading as
Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ON, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tanntråd.

(300) Prioritet:
US, 2001.02.14, 78/048,353

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211443 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106456 (220) Inn dato: 2001.05.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nera ASA, Kokstadvegen 23, 5257
Kokstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Antenner, computer periferiutstyr,
databehandlingsapparater og -innretninger,
datamaskiner, innregistrerte programmer for
datamaskiner, elektriske installasjoner for fjernstyring
av industrioperasjoner, elektrodynamiske apparater for
fjernstyring av signaler, forsterkere, rør- eller
radioforsterkere, høyfrekvensapparater, koplingsenheter
(databehandlingsutstyr), lesere (databehandlingsutstyr),
radiomaster, modemer, monitor som datamaskinvare,
audio- og videomottakerapparater, elektriske
måleapparater, måleinstrumenter, nautiske apparater og
instrumenter, operative programmer, innregistrerte for
datamaskiner, optisk fiber (ledetråder for lysstråler),
optiske apparater og instrumenter,
overvåkningsprogrammer for datamaskiner, printere,
programvarer (innregistrerte EDB programmer),
prosessorer, radarer, radioapparater, radioapparater for
kjøretøyer, radiotelefonapparater, sendeapparater
(telekommunikasjon), sendeapparater for elektroniske
signaler, fotoceller, tekstbehandlingsmaskiner,
telefonapparater, radiotelefonapparater, høretelefoner,
elektriske kabler, telefonsendeapparater, transmitter
(telekommunikasjon), trykte kretser; 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. 36: Avbetalingskreditt, betaling ved avdrag,
faktoringselskaper, finansanalyser, bankforretninger og
bankvirksomhet, finansieringsevaluering (forsikring,
bank, fast eiendom), finansieringstjenester,
finansinformasjon, finansrådgivning,
kapitalinvesteringer, kausjon (garanti), inkassobyråer,
fondsopprettelse, konsulentbistand i og veiledning i
skattespørsmål, kredittkontor, kredittkorttjenester,
pantelån, meglervirksomhet, elektronisk

pengeoverføring, pengeveksling, utlån (finansiering),
utlån mot pantesikkerhet, deponering av verdipapirer,
børsmeglervirksomhet; forsikringsvirksomhet; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
KL. 37: Installasjon og reparasjon av elektriske
apparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av
kontormaskiner; installasjon og reparasjon av telefoner;
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder,
elektronisk postoverføring, kabelfjernsynssendinger,
mobiltelefontjenester, personsøkertjenester (radiotelefon
eller andre typer elektronisk kommunikasjon),
fjernsynssendinger, radiokringkasting, telefonisk
kommunikasjon, telefontjenester, informasjon om
telekommunikasjon, utleie av overføringsapparater for
beskjeder; telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211444 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106458 (220) Inn dato: 2001.05.22

(540)

COUNTRY STORE
(730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square,
Battle Creek, MI 49016-3599, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Frokostblandinger og næringsmidler av korn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211445 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106459 (220) Inn dato: 2001.05.22

(540)

NEIGE
(730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspilte og uinnspilte plater; instrumenter for
opptak og reproduksjon av lyd og/eller bilder og/eller
data ved bruk av forannevnte plater; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211446 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106465 (220) Inn dato: 2001.05.22

(540)

(730) Innehaver: Injeksjonsteknikk AS, Postboks 219
Alnabru, 0614 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; tetningsarbeide.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211447 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106466 (220) Inn dato: 2001.05.22

(540)

INSOLIA
(730) Innehaver: HBN Shoe LLC, 175 Canal Street,
Manchester, NH 03101, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fottøy og bestanddeler til disse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211448 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106467 (220) Inn dato: 2001.05.22

(540)

(730) Innehaver: IFP AS, Postboks 153, 3071 Sande,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; sprøyter for vanning av
blomster og planter; vanningskanner;
vanningsredskaper, herunder brikker av ull med
vanningsregulerende effekt; vannspredere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211449 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106489 (220) Inn dato: 2001.05.23

(540)

BEMUSIC
(730) Innehaver: Bertelsmann AG, Carl-Bertelsmann-
Strasse 270, D-33311 Gütersloh, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring,
bearbeiding og gjengivelse av data, tekster, lyd og
bilder; særlig elektronisk kommunikasjonsutstyr, nemlig
elektroniske, optiske og tekniske apparater og utstyr for
opptak, utsendelse, overføring, mottak, gjengivelse og
bearbeiding av lyder, signaler, tegn og/eller bilder;
kommunikasjonsdatamaskiner; magnetiske
opptaksmedia;  databehandlingsprogrammer; optiske
magnetiske og/eller digitalt lesbare og/eller beskrivbare
databærere; CD-plater, disketter, CD-ROM, DVD-er,
bånd og andre lagringsmedia: programvare; MP3-
spiller.
KL. 16: Trykksaker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
forretningsledelse; tjenester i relasjon til utførelse av
elektronisk handelsbearbeiding, nemlig
varepresentasjon, ordreaksept, besørge levering av varer
og fakturaer for elektronisk bestillingssystem; formidle
handelstransaksjoner på og utenfor internett for
tredjemann.
KL. 38: Besørgelse av en elektronisk handelsplattform
på internett; trådløs overføring av stemme, data,
faksimile, bilder og informasjon; stemme-post og
beskjeder; e-post og beskjeder; skaffe tilgang til
offentlige og private datanettverk og databaser;
telekommunikasjon, særlig databehandlings-støttet
elektronisk informasjon og kommunikasjonstjenester for
åpne og lukkede brukergrupper; lyd-, bilde- og
dataoverføring via alle overføringsmedia; sending og
videresending av radioprogrammer, også ved
telegrafkringkasting, kabel- og satellittkommunikasjon,
videotekst på internett og lignende tekniske
innretninger; internettportaltjenester, nemlig besørgelse
av informasjon om ett eller flere emner til tredjemann;
tilveiebringelse av tilgang til informasjonstilbud på
internett; besørge lyd, bilde og audio-visuelle
databærere for nedlasting til tredjemann.
KL. 41: Tilveiebringelse av trening; underholdning;
utdannelse; publisering på datanettverk, nemlig
publikasjon av informasjon, tekster, tegninger og bilder
på datanettverk.
KL. 42: Databasetjenester, særlig samling, forberedelse,
arkivering, lagring og gjenfinning av verker og titler;
datamaskinprogrammering; tilveiebringelse av
datamaskinprogrammer på datanettverk, særlig på
internett, på World Wide Web og Wireless Applications
Protocols; utarbeidelse og oppdatering av
dataprogramvare; leasing av dataprogramvare;
utarbeidelse av en internettplattform for elektronisk

handel.

(300) Prioritet:
EM, 2000.11.23, 001969518

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211450 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106492 (220) Inn dato: 2001.05.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Studentsamskipnaden i Hedmark,
Postboks 540, 2304 Hamar, NO

(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. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
tjenester av foretak som vesentlig beskjeftiger seg med
å skaffe næringsmidler eller drikker til konsumering, så
som restauranter, selvbetjeningsrestauranter,
betalingsautomater for mat og drikke, kaféer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211451 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106532 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

STONE MACHINE
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211452 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106533 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

CROSS MACHINE
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211453 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106534 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

COMFORT MACHINE
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211454 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106535 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

SPEED MACHINE
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211455 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106537 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

SPORT MACHINE
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211456 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106538 (220) Inn dato: 2001.05.25

(540)

CAMBRIUM
(730) Innehaver: Hard Rocx AS, Grini Næringspark 2,
1361 Østerås, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19
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(111) Reg.nr.: 211457 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200106728 (220) Inn dato: 2001.05.29

(540)

GUARD SUPREME
BASMATI

(730) Innehaver: Tenza Norge AS, Økernveien 195,
0584 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19

(111) Reg.nr.: 211458 (151) Reg.dato: 2001.10.25

(210) Søk.nr.: 200006095 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

ONSENAL
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc,
State Road 2, KM 60.0, Arecibo, PR, US

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

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

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.07, 001596444

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.11.19



NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker 2001.11.19 - nr 47

71

REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1895 Reg.dato: 2001.10.22
Inngitt: 2001.09.19

Innehaver: Audny Barstad, Svartdal, 3841 Flatdal, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2001.11.19
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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.: 2R232693
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.21

(540)

ÉLÉPHANT
(730) Innehaver: La Brosse et Dupont SA, Villa
Guynemer 52/54, rue du Capitaine Guynemer, F-92400
Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Small portable utensils and containers for
household, kitchen and bathroom use, combs, sponges,
brushes, brooms, brush-making materials, prepared pig
bristles, cleaning materials.

Gazette nr.: 18/00

(111) Int. reg. nr.: 580647
(151) Int. reg. dato: 1991.12.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.02

(540)

HYDRANCE
(730) Innehaver: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SA,
45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, moisturing cosmetic products; cosmetics
for skin care.
KL. 5:  Pharmaceutical products, except contant lens
solutions; sanitary products and pharmaceutical
products for the skin care.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 695164
(151) Int. reg. dato: 1998.05.26

(540)

(730) Innehaver: Venis SA, Ctra. Nacional 340, Km
56,500, 12540 Villareal, Castellon, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Enameled faïence tiles and paving not made of
metal, ceramic products for coverings (construction) not
of metal.
KL. 35: Advertizing and business services.
KL. 39: Transport and warehousing services.

Gazette nr.: 14/98

(111) Int. reg. nr.: 698279
(151) Int. reg. dato: 1998.08.18

(540)

NEXTROM
(730) Innehaver: Nextrom Holding SA, Route du Bois,
37, CH-1024 Ecublens, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements; incubators for eggs.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials included in this class;
plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.

Gazette nr.: 19/98

(300) Prioritet:
FI, 1998.02.24, T199800731

(111) Int. reg. nr.: 708917
(151) Int. reg. dato: 1998.12.11

(540)

MESSE FRANKFURT
AMBIENTE

(730) Innehaver: Messe Frankfurt GmbH, 1, Ludwig-
Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Organizing and arranging fairs and exhibitions.

Gazette nr.: 6/99
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(111) Int. reg. nr.: 718093
(151) Int. reg. dato: 1999.02.22

(540)

LIFE
(730) Innehaver: Medion AG, 16-18, Gänsemarkt, D-
45127 Essen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.
KL. 7:  Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee
mills, mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers,
blenders, kitchen machines, kitchen knives, bread
slicers, electric grinders for household purposes, tin
openers; fluff shavers, ironing machines; electrically
driven tools, included in this class, especially drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge
clippers; lawn mowing machines; garbage
disintegrators; vacuum cleaners.
KL. 8:  Tools, included in this class, including drilling
machines; gardening tools; autolifters, electric razors,
electric clipping machines, electrical hair removing
apparatus.
KL. 9:  Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class,
especially radios, car radios, record players, cassette
recorders, headphones, video cameras and recorders,
record players for digital compact disks, magnetic tape
recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and images,
loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes
(prerecorded and blank), antennas, radio recorders,
projectors, faders, microphones, apparatus for editing
images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring
apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; electric and electronic
calculators, inclusive of pocket calculators; electronic
data processing machines, computers, computer
peripheral equipment and parts thereof, included in this
class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer
interface converters, terminals, interface cards,
diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds
(external and internal), storage modules, storage
systems (external and internal), essentially consisting of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as
appropriate writing and reading units, CD burners, main
boards, plug-in components, modems, ISDN cards,
sound cards, graphic cards, digital cameras, programs
stored on data media; game software; photocopying
apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps,

photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric
and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class,
including ISDN installations, telephone sets, digital
telephone sets, wireless telephone sets, mobile
telephones, display-radio-receivers, telephone earpieces,
telephone answering machines, telecopiers (telefax),
intercommunication apparatus, hands-free sets, all the
aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class;
transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, inclusive of
antennas, parabolic antennas, receivers, decoders,
modems, converters, microwave converters, amplifiers,
wave guides, antenna connecting sockets, wide-band
communication systems; alarm devices and systems,
included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons;
thermometers, weather stations; bicycle computers;
cables, cable clamps, multiple connectors, male plugs,
batteries, accumulators and power supplies, battery
chargers, electric power supplies for all the
aforementioned goods included in this class.
KL. 10:  Massage apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.
KL. 11:  Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters,
pressure-cookers, autoclaves, grill apparatus, deep
fryers, stoves, microwave ovens, refrigerators, cooling
boxes, water heaters, steamers, hot plates, egg cookers,
yoghurt makers, waffle irons, ice-cream machines and
apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for baby-
bottles, heating apparatus, including fan heaters and
radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric
lamps and lights (except for photographic and medical
use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.
KL. 16:  Typewriters, franking machines, printed
matters, especially books, manuals, magazines, teaching
and instruction materials concerning the goods of class
9, but excluding printed periodicals.
KL. 21:  Utensils and tanks for household and kitchen,
included in this class, glass tanks, dinner services (not
of precious metal), kitchen and cooking utensils,
cooking pots and roasting jacks (of metal), water
kettles, frying pans, sieves, baking tins, eggbeaters,
spoons; electric toothbrushes; steam cleaners.
KL. 37:  Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.
KL. 38:  Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operation of networks for the transfer
of data, images and voice, offline and online multimedia
services, transport-specific fixed and mobile radio
services as well as telematic services; value-added
services in using networks, essentially data bank
services, namely collecting, processing, activating,
storing and requesting of data information as well as
information services, order services and voice services
against payment, namely telephony, voice storing
services, forwarding for short messages, inquiries,
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conference calls; operation of a callcenter, rental of the
goods named in class 9 and their accessories.
KL. 41:  Rental of the goods named in class 9 and their
accessories, as well as rental of exposed films and
feature films, audio-video, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and
reproduction of image and/or sound; prerecorded and
blank tapes and films for the recording of sound and/or
image.
KL. 42:  Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and
goods of class 9; technical consulting in projecting of
apparatus, installations and units for network services;
technical consulting in projecting, inclusive of planing
and developing of networks of class 38; rental of the
goods named in class 9 and their accessories.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.29, 398 49 644

(111) Int. reg. nr.: 720784
(151) Int. reg. dato: 1999.09.09

(540)

INFINEON FINGERTIP
(730) Innehaver: Infineon Technologies AG, 53, St.
Martin Strasse, D-81541 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electronic apparatus,
devices and instruments (included in this class);
electrical, signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission,
storage and output devices, parts of the apparatus
devices and instruments mentioned above; data
processing programs.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.14, 399 34 029.7/09

(111) Int. reg. nr.: 729472
(151) Int. reg. dato: 2000.01.14

(540)

(730) Innehaver: Millenium Asset Management AG,
Hardstrasse 120, CH-8005 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management;
commercial administration.
KL. 36:  Financial operations.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.07.27, 463879

(111) Int. reg. nr.: 730929
(151) Int. reg. dato: 1999.11.29

(540)

LOVE DREAM
(730) Innehaver: Dalli-Werke Wäsche- und
Körperpflege GmbH & Co KG, Zweifaller Strasse 120,
D-52224 Stolberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

Gazette nr.: 8/00
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(111) Int. reg. nr.: 735363
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The words EURO
FITNESS are excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: E.F. Eurofitness GmbH, Am
Windbusch 1, D-32758 Detmold, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles not included
in other classes; gymnastic apparatus; ski, tennis,
fishing equipment; balls for games; dumb bells,
thrusting balls, discus and javelins; lawn tennis rackets,
cricket bats, golf clubs, hockey sticks; shoes for table
tennis; electric or electronic games and playthings,
fencing weapons, archeries; nets for ball games, tennis
nets; flippers for swimming; bags for sporting goods,
like golf or cricket bags; bodybuilding equipments;
goods for physical education.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735927
(151) Int. reg. dato: 2000.05.22

(540)

MAGNOMATT
(730) Innehaver: Sappi Gratkorn GmbH, 21,
Brucknerstrasse, A-8101 Gratkorn, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, paper products not included in other
classes, printing paper.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 737061
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

EGGER
(730) Innehaver: Fritz Egger GmbH & Co, 20,
Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Goods made from plastics, laminated plastics
(semi-finished goods).
KL. 19:  Building materials (non-metallic); laminated
or non-laminated chipboard and wood fiber boards;
laminated wood fiber panels; wooden components such
as carrier elements, boards, beams and pre-formed
elements for civil engineering.
KL. 20:  Furniture and parts for furniture made from
wood fiber boards or chipboard like worktops, window
sills, frontal elements for furniture, body elements for
furniture, edge elements; boards made from laminated
material and laminated plastics.
KL. 27:  Materials for covering existing floors and wall
hangings (non-textile); floor coverings made from
laminated materials, base mats for floor coverings made
from laminated materials.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.03.28, AM 2205/2000
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(111) Int. reg. nr.: 737910
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

KABA COM-ID
(730) Innehaver: Kaba Security AG, Hofwisenstrasse
24, CH-8153 Rümlang, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Mechanical locks, doors, revolving doors and
safety doors made of metal; safes.
KL. 9:  Electrically, electronically, optically or
acoustically-controlled access and security installations;
money and goods distribution installations; access
control installations; computers and components
thereof, including peripheral equipment of all kinds,
switches, semiconductors, data media, access cards,
cards with built-in integrated circuits, credit cards and
debit cards, rechargeable cards, software, automatic
game systems for use with a television receiver only.
KL. 38:  Telecommunications, computer assisted
transfer of data.
KL. 41:  Educational services in the fields of security,
closing and access control technology.
KL. 42:  Consulting in security, the closing and access
control technology; closing system planning and
establishment of flow charts and concepts for closing
and security systems; designing computer software for
third parties, in all the above fields.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.17, 470512

(111) Int. reg. nr.: 740746
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

SPEEDWAY
(730) Innehaver: QS Communications AG, 180-182,
Oberländer Ufer, D-50968 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Installation, maintenance, (including on-site
and remote maintenance) and repair of
telecommunication installations and components
thereof, computers as well as computer networks and
components thereof, notably in relation to call centres,
home banking services, home shopping services,
telelearning, telemedicine, teleteaching and
teleworking.
KL. 38:  Telecommunications, notably message
reception and transmission, notably via telephone,
telefax, telex, telegram and electronic mail services;
rental of telecommunications installations and
telecommunication apparatus, notably rental of
telephone installations, telephones, videophones, mobile
telephones, modems, answering machines, facsimile
machines, all the aforementioned goods both analog and
digital, as well as rental of accessories thereof; radio
broadcasting via ground transmitters, satellites and
cable networks; services of an Internet provider; data
transmission between computer networks; granting of
rights to use and access rights as well as rental of access
time, for telecommunication networks; professional
consulting services regarding telecommunications,
notably telecommunication installation, analysis and
planning.
KL. 42:  Services of a content provider; software design
and installation, granting of licences, updating,
maintenance, (including on site and remote
maintenance) and rental of software; granting of user
and access rights as well as rental of access time for
data bases; rental of apparatus for recording, generating,
storing, transmitting, processing and/or reproducing
data, particularly computers and computer peripherals;
rental of computer networks and parts thereof,
particularly in relation to call centres, home banking
services, home shopping services, telelearning,
telemedicine, teleteaching and teleworking; rental of
apparatus to provide uninterrupted power supplies;
professional consulting services regarding computers,
particularly computer network planning and analysis;
restaurant services, bars, cafeterias, particularly Internet
cafés; research for third parties, particularly using on-
line data bases and the Internet; research into and
development of new products for third parties;
reconstruction of data bases; design, installation,
granting of licences, updating, maintenance and rental
of software and material for protecting computer
networks against non-authorised breaches; translation
services.

Gazette nr.: 19/00
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(111) Int. reg. nr.: 741454
(151) Int. reg. dato: 2000.09.18

(540)

E-HOUSE
(730) Innehaver: Schindler Aufzüge AG, 13,
Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Elevators; elevators and freight elevators.
KL. 9:  Electronic and electric measuring and control
components for elevators; access control apparatus for
elevators and doors.
KL. 42:  Building security; home automation and
surveillance.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.16, 475900

(111) Int. reg. nr.: 742655
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19

(540)

(730) Innehaver: Hoerbiger Holding AG,
Industriestrasse 24, CH-6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, appliances and parts of machines
designed for the production, preparation, surveillance,
processing, delivery and distribution of means of
pressure, particularly compressed air and hydraulic
fluids; machines, appliances and parts of machines
actuated by pressure, particularly by compressed air and
by hydraulic fluids; machines and machine parts for the
distribution, control and surveillance of compressors, of
machines and apparatus, particularly pneumatic and
hydraulic installations and appliances; machines,
appliances and parts of machines for the delivery,
distribution, control and for the cutoff of fuel,
particularly pressurized gas fuels; compressors; pumps;
machine parts, namely pressure-relief valves against
explosions; balance relief valves; pneumatic valves and
cylinders hydraulic valves, particularly leaf and plate
valves for compressors, pilot valves, pilot valves, check
valves, overload protection valves, pressure-relief
valves, governor valves, pressure regulating valves, one-
way valves, fuel proportioning valves, gas valves,
injection valves, master cylinders, working rolls, rodless
cylinders; filters, condensate cutoffs, lubricators,
compressed air lubricators; control mechanisms for
valves by force, particularly control appliances and
elements for opening compressor valves by force;
sealing rings made of metallic materials, sealing rings
for pistons, guide rings for pistons, fittings for piston
rods and control rings for reciprocating compressors;
electric, pneumatic and hydraulic linear drives, jacks
and position mechanisms; linear guides; transmissions
and valve operating mechanisms for conveyor machines
and loaders; actuating mechanisms with gear pairs,
clutch mechanisms and brakes for machines and
machine tools of all kinds (included in this class) and
parts thereof, particularly synchronising parts,
synchronising rings, friction rings, friction linings,
clutch plates, brake linings; piezoelectric valves; parts
of the above products (included in this class).
KL. 9:  Electrical and electronic apparatus and
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equipment for controlling, supplying, regulating and
monitoring pneumatic or hydraulic apparatus or tools,
particularly compressors, pumps and valves; electrical
and electronic apparatus and equipment for distribution,
adjustment and surveillance of fuel proportioning valves
for gas engines; control, operating and fastening
elements, analogue and digital electric and electronic
diagnosis elements (for non-medical purposes); network
elements, computer interface units and electric and
electronic network interfaces; parts of the above
products (included in this class).
KL. 12:  Actuating mechanisms with gear pairs, clutch
mechanisms and vehicle brakes of all kinds; parts of the
above products (included in this class), particularly
pneumatic and hydraulic control appliances,
synchronising parts, synchronising rings, friction rings,
friction linings, clutch plates, brake linings; caps, boxes
and covers for covering vehicle openings of all kinds as
well as appliances, mechanisms and tools for pneumatic
or hydraulic control thereof, particularly controls
actuated by pressing for road vehicle hoods and covers,
hydraulic controls for cabriolet hoods; pneumatic or
hydraulic adjustable mechanisms for parts of road
vehicles, adjustment devices for control elements or seat
elements; hydraulic devices for comfort in private motor
cars and lorries; parts of the above products (included in
this class).
KL. 17:  Sealing rings, packings and nonmetallic guide
rings for pistons, particularly for compressors and
reciprocating single piston pumps; clutch facings.
KL. 37:  Repair services, particularly servicing,
maintenance and repair of pneumatic and hydraulic
appliances and machines, of compressors and
compressor valves, of fuel delivery, distribution and
adjustment appliances and tools, of conveyor machines
and loaders, of actuating mechanisms with gear pairs,
clutch mechanisms and brakes, as well as of the parts of
products listed.
KL. 42:  Systems analysis, calculation, planification
and design by means of drafting tables or with CAD
programs by means of computers, evaluations and tests
in connection with the application and operating
permission for pneumatic appliances and tools, for fuel
delivery, distribution and adjustment appliances and
tools, for conveyor machines and loaders, for actuating
mechanisms with gear pairs, for clutch mechanisms and
brakes, as well as for parts of the above products.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.10.19, 471514

(111) Int. reg. nr.: 742660
(151) Int. reg. dato: 2000.08.31

(540)

THE NEXT THING
(730) Innehaver: Telecom Italia SpA, Via Bertola, 34,
I-10122 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Communication apparatus and implements;
telephone apparatus and implements; telephone
apparatus with vocal man-machine interaction and
automatic call distribution capacity; telephone sets;
magnetic data carriers, computers, data processing
equipment and software for telephone communication
purposes; equipment for access to global computer
communication networks; digital software-based
telephone platforms; magnetic cards, including prepaid
magnetic cards.
KL. 38:  Telecommunications; rental of communication
apparatus and implements; electronic mail; sending data
and documents via computer transmissions;
videocommunication combined with data transmission;
telephone services with man-machine interaction;
switchboard and automatic call-distribution services.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.03.14, RM 2000 C 001553
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(111) Int. reg. nr.: 743258
(151) Int. reg. dato: 2000.07.03

(540)

PROXCHANGE
(730) Innehaver: ProXchange Ltd, 107-111, Fleet
Street, London EC4A, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Marketing studies, marketing research,
business information, sales promotion (for others),
commercial information agencies, auctioning, business
affair valuation and assessment, business and
commercial intermediary services between buyers and
sellers of new and second-hand equipment.
KL. 38:  Telecommunications; multimedia
telecommunication, telecommunication by computer
terminals, data communications, radio, telegraph,
telephone; electronic mail services; transmission of
data, sound and images assisted or not by computer, in
particular, global communication networks (Internet) or
private access communication network (intranets);
transmission of information by data communications
(including access code); transmission of information
stored in databases; on-line messaging services;
transmitting and displaying information stored in
databases or on computer; communications by
electronic means and by computer; services for
electronic exchange of data; transmission of data, sound
and images by satellite; transmission of information by
computer networks; providing access to databases and
computer databases; encrypted transmission of data,
sound and images.
KL. 42:  Computer programming; design of computer
software, consultancy, information and advisory
services in the field of information technology and
telecommunications; legal consultancy, information and
advisory services; technical project studies; rental of
computers and computer services; leasing access time to
a server of computer database and/or a computer
designed for handling data; updating and maintenance
of computer software.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.11, 00/3000870

(111) Int. reg. nr.: 743328
(151) Int. reg. dato: 2000.09.21

(540)

(730) Innehaver: Tok Bearing Co Ltd, 21-4, Azusawa
2-chome Itabashi-ku, Tokyo, 174-8501, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Shafts, axles or spindles; bearings; shaft
couplings; power transmissions and gearings for
machines including one-way clutches, pulleys and
torque limiters; shock absorbers including rotary
dampers; brakes; springs; valves; and other machine
elements (all the aforementioned goods not for land
vehicles).
KL. 12:  Shafts, axles or spindles; bearings; shaft
couplings or connectors; power transmissions and
gearings including one-way clutches for land vehicles
and torque limiters; shock absorbers for land vehicles
including rotary dampers; brakes; springs; other
elements for land vehicles (all the aforementioned
goods for land vehicles).
KL. 19:  Materials for building or construction (not of
metal) including pulleys for use in window frames (not
of metal) and sliding door wheels and rollers (not of
metal).

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 743335
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

SYNAVION
(730) Innehaver: Lufthansa Systems GmbH, 24, Am
Weiher, D-65451 Kelsterbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software; electronic,
magnetic and optical data carriers.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; systematization of data
and compilation of data into databases; accounting and
book-keeping for third parties, in particular by means of
electronic data processing; business, organization,
personnel and management consultancy, in particular in
the fields of electronic data processing and aviation;
organizational planning and projecting of data
processing equipment; operation of a service hotline for
computer hardware and software for third parties against
payment; planning and projecting of e-commerce
systems; management of an airline company;
distribution planning; card-supported account services;
handling of business processes on the basis of the
Internet protocol; barter transactions and account
services associated therewith; keeping accounts;
development of hospital management systems.
KL. 42:  Projecting, development, design, further
development, updating and maintenance of software;
licensing and rental of software; technical planning and
projecting of data processing equipment; consulting
services in the field of electronic data processing;
recovery of computer data; computer system analysis;
rental of access time to databases; leasing access time to
a computer for the manipulation of data; research in the
field of electronic data processing; rental of computer
hardware; making available and keeping ready of data
on an Internet homepage; making available and keeping
ready of storage space on data processing equipment for
third parties; installation, operation and maintenance of
booking and information systems for travel organizers;
card-supported information services; printing of
mailings for third parties, and related activities;
management of databases and in particular customer
databases; development of safety systems.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.28, 300 34 316.7/39

(111) Int. reg. nr.: 743336
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Société Nationale d’Etude et de
Construction de Moteurs d’Aviation (SNECMA), 2,
boulevard du Général Martial Valin, F-75724 Paris
Cédex 15, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Thermo-structural compounds, for use in
satellites, rockets, missiles, aviation engines and brakes;
artificial and synthetic resins; plastic materials in the
form of powders, liquids or pastes, for industrial use;
fire-extinguishing compound; chemical tempering and
soldering preparations and substances for metals;
chemical products for use in industry, science,
photography; refractory materials, carbon-carbon
composites for use in friction pieces; organic-matrix and
ceramic-matrix composites; absorbent carbons, gas
cleaning products, textile-impregnating chemicals,
textile products of activated carbon for the absorption of
volatile organic compounds.
KL. 6:  Common metals, unwrought or semi-wrought,
and their alloys, alloys obtained by powder metallurgy,
alloys obtained by hot isostatic pressing; metal pieces
for structural parts of aviation engines, for turbines and
for turbine engines; metal matrix composite materials;
couplers, metal pipes, steel balls.
KL. 7:  Machine tools, machines for manufacturing
parts for use on turbojets, ram-jet engines, pulse-jet
engines, rocket propulsion craft, drape-forming and
winding machines; thrust bearings and bearings for
machines and machine tools; cartridges for machines
with filters, filters; industrial robots; compressors; heat
exchangers; pumps, pumps for liquids, turbopumps and
valves for liquids, hydrazine thrusters, bipropellant
thrusters, power-augmented catalytic thrusters;
microgravity devices, thrust (propulsion) and load
mechanisms; turbomolecular pumps; transmission and
propulsion couplings and components, all types of
motors and engines for fixed or mobile installations
(excluding the ones for land vehicles), especially gas
turbine engines, thermal, electrothermal, jet, nuclear
energy, combined propulsion and rocket propulsion
engines, cryogenic rockets, thrusters for satellite
launchers and for ballistic and tactical missiles; ion
thrusters, electric propulsors, plasma rockets, plasma
sources, arc jets; electrically controlled mechanisms for
adjusting the position of solar panels (excluding the
solar panels themselves); propellant tanks, surface
tension tanks; thrust reversers for aircraft engines;
structural parts of these machines, pumps, engines,
thrusters and reversers.
KL. 9:  Scientific, meteorological, nautical, surveying,
radio, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection)
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apparatus and instruments; electrical and electronic
apparatus and instruments namely potential-calculation
computers, full authority digital engine control
(FADEK), braking, temperature, pressure, vibrational
analysis and flight control computers; electric,
electronic and magnetic pressure, speed, movement,
temperature, position and vibration sensors and
detectors, sensors and transducers for use in
photography, cinema, optics, weighing, measuring,
signaling, testing; electronic cards for processing
parameters; sheaths for protecting electric wires, cables,
electric harnesses and connectors; electronic on-board
or land systems and equipment for data acquisition and
processing; electrical and electronic maintenance and
testing equipment (on board airplanes or engines,
fastened to test stands or portable for interventions on
the ground) used for reading and interpreting data
collected by computers and sensors; apparatus and
instruments for radio communication, remote
measuring, remote control, radio altimetry, proximetry;
teaching and emergency (life-saving) apparatus and
instruments; data processing apparatus and computers;
computer software; solar cells; radars and antennas;
component parts of these apparatus, instruments and
systems.
KL. 11:  Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, water supply installations;
installations for processing nuclear fuel and nuclear
moderators; atomic piles, nuclear reactors; heat
accumulators and reclaimers; heat exchangers, heat
exchangers for use in space propulsion; thermal
processing furnaces and furnace hearths; intermediate
trays and stay rods for use in furnaces, all made of
preformed composite materials (with reinforced fibrous
texture) of carbon or ceramic material; heating
resistances, microgravity furnaces, bridgman furnaces,
isothermal furnaces, thermal protections in the form of
furnace coverings and fittings excluding filters; water
and air elutriation apparatus, ventilation (air-
conditioning) installations for vehicles, activated carbon
filtering and adsorption installations for industrial use.
KL. 12:  All land, water, air, space vehicles; space
launchers, space rockets; space shuttles, equipped with
hypersonic propulsion systems; transmission and
propulsion couplings and components, all types of
motors and engines for land vehicles, especially gas
turbine engines, thermal, electrothermal, rocket
propulsion, combined propulsion engines; friction,
shock absorbing, clutch and/or braking devices for land,
motor or rail vehicles; braking devices for aircraft.
KL. 13:  Weapons, firearms, armored turrets, weapon
mounts; ammunition and projectiles, explosive
substances; rocket-propulsion ballistic missiles;
pyrotechnic initiators, pyrotechnic initiators with laser
beam energy transmission for pyrotechnic devices for
craft or machines; opto-pyrotechnic fuses.
KL. 17:  Rings, seals, elastomeric plates and waterproof
packings; flexible nonmetallic pipes.
KL. 37:  Construction, repair and maintenance of
aircraft, space vehicles and space launchers;
construction of industrial buildings and of test stands for
propulsion units for rockets and aircraft engines; repair
and rebuilding of aircraft engines and space propulsion
units; repair and rebuilding of hot sections of furnaces,
of heating resistances and of all components made of

composite materials with high thermal resistance, of
combustion chambers, of rocket chambers and of
propelling nozzles; repair of electrical and electronic
apparatus, instruments, systems, material and
equipment; construction of laminated suspension
elements for nozzle stops, for off-shore platforms and
motion transmission shafts.
KL. 38:  Transmission of information by radio and/or
television, telecommunications; communications via
satellite; computer transmission of information;
emission, transmission and reception of information in
data banks; communications between computers;
dissemination of information on computer networks and
in particular on the Internet.
KL. 40:  Materials treatment services; thermal
processing of metals and metal alloys; air elutriation,
textile finishing, textile treatment, fiber, textile and
texture activation, waste and garbage recycling services;
physico-chemical processes or treatment for protection
against oxidation or corrosion of nonmetallic composite
materials.
KL. 41:  Generation of data and images available on an
Internet server.
KL. 42:  Scientific and industrial research, engineering
work; professional advisory and consulting services in
connection with engineering; project management;
materials testing; laboratory services; computer
software design and development and computer
programming.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.16, 99/829483
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(111) Int. reg. nr.: 743345
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pôle Universitaire Européen de
Monterpellier et du Languedoc-Roussillon, 163, rue
Auguste Broussonnet, F-34090 Montpellier, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic and acoustic recording media and
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, computer programs, CD-ROMs.
KL. 38:  Transmission of information on national and
international networks (Internet).
KL. 41:  Centre for practical and theoretical teaching in
genetics and molecular biology designed for secondary
school pupils and undergraduate students; organisation
of fee-charging in-house training specifically-adapted to
the particular demands of genetic engineering
professionals; organisation and conducting of thematic
conferences, debates and parties; free and fee-charging
training and information centre services on the progress
of molecular biology and genetics; organisation of
tutorials in participating secondary schools or
laboratories (flying crews according to the number of
students or professionals).
KL. 42:  Creation of educational multimedia tools
designed for public use.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743346
(151) Int. reg. dato: 2000.10.02

(540)

SVELT-SENSE
(730) Innehaver: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45,
place Abel Gance, F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics.
KL. 5:  Pharmaceuticals; products for skin hygiene and
care; dietetic products for medical use, dietary products.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.04.10, 00 3022200

(111) Int. reg. nr.: 743348
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Club Mediterranee (SA), 11 rue de
Cambrai, F-75019 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential
oils, cosmetic products, sun lotions and creams,
massage creams, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including petrol) and illuminants; candles and wicks
(lighting); scented candles.
KL. 9:  Bags for photographic appliances and cameras,
cases for photographic appliances and cameras,
electronic agendas; cases and holders for mobile
phones, cases and suitcases specifically adapted for
transporting mobile phones; eyewear, disposable
photographic apparatus, films, cameras, video cassettes,
apparatus for games adapted for use with television
receivers only, automatic coin-operated amusement
machines; scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; audio cassettes, compact disks
(audio and video), optical compact disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
appliances, computers; fire-extinguishers.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof other than
for dental use; jewellery, precious stones; timepieces
and chronometric instruments, watches, watchstraps,
stopwatches.
KL. 16:  Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery or for printing purposes);
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printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; exercise books, binders, document folders,
desk pads, pencil holders, waste paper baskets, pen
holders, diaries, printed matter; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), school
wallets, pens, pencils and writing instruments, pen-cases
and cases for writing implements; instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards;
printer’s type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; luggage; beach bags, bags
for travel; rucksacks, bags with wheels, bags for
campers, handbags, duffel bags for travel, waist bags,
bags worn about the waist, unfitted vanity cases,
beggar’s bags, hunting bags, roller suitcases, goods of
leather or imitation leather, document wallets,
schoolbags, college satchels; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 19:  Nonmetallic building materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions,
nonmetallic monuments; arbours (structures),
nonmetallic garden shelters.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames, garden cushions,
beach and swimming pool padded mats.
KL. 22:  Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings,
fishing nets, camouflage nets, tents, awnings (not
intended for life-saving, nor for toy cars), sails (rig),
padding and stuffing materials (except rubber or
plastics); raw fibrous textile materials.
KL. 24:  Fabrics for textile use, bed and table covers;
hotel linen, table and bed linen; bath towels and sheets;
beach towels and sheets; covers for cushions.
KL. 25:  Clothing, footwear (except orthopaedic
footwear), headwear.
KL. 28:  Games, automatic games, other than coin-
operated and those adapted for use with television
receivers only; toys; gymnastic and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
KL. 38:  Online provision of information from
computer or data communication databases or from the
internet; transmission of text, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information
accessible by computers and communication networks,
including the Internet; access services to databases and
to other communication networks accessible by
computer for periodical publications and other printed
matter on the Internet; Internet services for access to
computer programs via personal homepage interfaces.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods and
freight; organization of travel; newspaper delivery;
water and power supply; ferryboat operating; marine
towing; dumping, refloating of ships; storage and
safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage
leasing; rental of cars and horses; booking of seats;
transport and delivery services via internet.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book
lending; animal training; show and film production;
performing arts’ agencies; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories and theater stage sets; videotape editing;

arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes;
operating lotteries; booking of seats for shows.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; health, hygiene and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming; leasing of access time to texts, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual
information via computers and communication
networks, including the Internet; rental of computer
programme access services via homepage interfaces;
computer rental services; chart, drawing and text design
services for internet pages; provision of infrastructure
via direct interaction with other computer users; rental
of access time to computers and communication
networks for periodical publications and other printed
matter on the Internet; software design, software
updating, rental of computer software, software
maintenance, technical computer consultancy,
consulting services on computers; rest and convalescent
homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral
director’s services; expertise activities, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building
purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending
machine rental; hotel industry equipment, bedding
rental; printing services; rental of access time to a
computer or data communication database; news
reporters services; video tape filming; exhibition-site
management.

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 743349
(151) Int. reg. dato: 2000.05.26

(540)

ESKADOR
(730) Innehaver: Escador Holdings BV, 38a,
Hertenlaan West, NL-3734 ZG Den Dolder, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers and their peripherals; parts and
accessories (not included in other classes) for all
aforesaid goods; recorded computer programmes;
magnetic, electronic and optical data carriers (such as
diskettes and CD-ROM) containing data files serving as
databases; publications in electronic form; data files and
databases available on magnetic, electronic and optical
media or online or via the Internet.
KL. 35:  Help and business advisory services in the
management and organisation of commercial
undertakings, in particular in respect of so-called e-
commerce (trade and business services via Internet or
other computer networks) and in respect of the business
strategy to be followed; business project management;
setting up and management of databases; compilation
and systemization of information into computer
databases; updating of databases; providing information
relating to business affaires and relating to aforesaid e-
commerce through databases available online or via
Internet; providing information through a website on the
Internet, relating to business affairs and relating to
aforesaid e-commerce.
KL. 38:  Providing online telecommunication services
giving access to databases and other data files;
telecommunication services in respect of transmission
or displaying information from data banks or other
databases; providing connections to computer databases.
KL. 42:  Computerization services; drawing up of
expert reports and consultancy in the field of
computerization and information technology (IT);
technical consultancy services in respect of computers,
computer programmes, websites, databases and
computer networks, automation systems, system
implementation and system integration; design creation,
adaptation, updating, installation and maintenance of
websites, computer networks and computer programmes
(in particular for databases and computer networks);
installation and maintenance of websites and computer
programmes; design of databases and computer
networks); design of databases; providing (leasing)
access time to computer databases; providing
information relating to computerization and information
technology (IT) through databases available online or
via the Internet; rental of information processing
apparatus and of programmes for that purpose.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.01.06, 664152

(111) Int. reg. nr.: 743365
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

BRINGWELL
(730) Innehaver: Bringwell International AB,
Kungsgatan 3, S-111 43 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.17, 00-03201

(111) Int. reg. nr.: 743366
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

(730) Innehaver: Bringwell AB, Kungsgatan 3, S-111
43 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dental care preparations (not medical).
KL. 5:  Pharmaceutical and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; dental care
preparations for medical use.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 42:  Information and consultancy services in the
field of medical, hygienic and beauty care; leasing of
access time to databases on global networks.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.05.02, 00-03478
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(111) Int. reg. nr.: 743367
(151) Int. reg. dato: 2000.08.17

(540)

(730) Innehaver: Officine Lovato SpA, Strada Casale,
175, I-36100 Vicenza, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Equipment for the conversion of the fuel supply
system of vehicles and machines with gasoline engine,
into methane gas or other gases supply system,
components and accessories thereof, except electric,
electronic and electromagnetic components.
KL. 9:  Electric, electronic and electromagnetic
components of equipment for the conversion of the fuel
supply system of vehicles and machines with gasoline
engine, into methane gas or other gases supply system.
KL. 12:  Tanks for vehicles and apparatus for
locomotion, parts and accessories thereof.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.02.25, PD2000C000154

(111) Int. reg. nr.: 743372
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Heating and air conditioning devices for motor
vehicles.
KL. 12:  Motor vehicles and parts thereof (included in
this class).

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.24, 300 04 642.1/12

(111) Int. reg. nr.: 743388
(151) Int. reg. dato: 2000.08.31

(540)

VCN
(730) Innehaver: Société Virtual Computer SA, 13, rue
Saint Honoré, F-78000 Versailles, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software (recorded programs), computers and
computer peripheral equipment.
KL. 35:  Computer file management, data input and
processing services; information technology
management consulting; business consulting, inquiries
or information; document reproduction; advertising and
commercial information services via the Internet and
classic media, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.
KL. 38:  Press and information agencies; information
transmission services via data communication networks;
Internet-based electronic mail communication services;
Internet-based transmission of commercial and
advertising data; Internet-based transmission of
information via electronic catalogues.
KL. 41:  Education; training; entertainment; computer
instruction services; book, review, computer data
publishing designed for use on computer networks; film
production; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions, exhibitions for cultural
and educational purposes.
KL. 42:  Design, updating, rental and maintenance of
software; technical computer consultancy; computer
programming; leasing access time to a computer
database server; Internet-site design, hosting and
creation services; exhibition-site management;
videotape filming.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.04.06, 00 3 019 767

(111) Int. reg. nr.: 743414
(151) Int. reg. dato: 2000.10.13

(540)

VITAL BALANCE
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

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

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.28, 477163
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(111) Int. reg. nr.: 743419
(151) Int. reg. dato: 2000.08.23

(540)

CADANS
(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Milk for the preparation of bread and buns and
all other bakery ingredients, not included in other
classes.
KL. 30:  Mix for the preparation of bread and buns and
all other bakery ingredients, not included in other
classes.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.21, 668129

(111) Int. reg. nr.: 743420
(151) Int. reg. dato: 2000.08.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cartec BV, 13, Verbreepark, NL-2731
BR Benthuizen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints and lacquers for cars.
KL. 3:  Cleaning, polishing and scouring preparations.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.23, 668137

(111) Int. reg. nr.: 743535
(151) Int. reg. dato: 2000.09.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Minas-Feinkost GmbH, 30,
Stresemannstrasse, D-40 210 Düsseldorf, DE

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

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.21, 300 54 352 2/30



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.11.19 - nr 47

88

(111) Int. reg. nr.: 743649
(151) Int. reg. dato: 2000.08.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Buy National - Iceland Ltd,
Laugavegi 168, 105 Reykjavik, IS

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Information about, and service for retail sales
on the World Wide Web.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743650
(151) Int. reg. dato: 2000.08.25

(540)

(730) Innehaver: OY Telefakta Telemarketing AB,
Finlaysoninkatu, 5, SF-33210 Tampere, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, business consultancy, business
information, business inquiries, business investigations,
business management assistance, business management
and organization consultancy, marketing research,
marketing studies.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743651
(151) Int. reg. dato: 2000.09.06

(540)

TINTI
(730) Innehaver: Heidelberger Naturfarben GmbH &
Co KG, Im Bosseldorn 12, D-69126 Heidelberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics.
KL. 28:  Toys.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743652
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

(730) Innehaver: Noviflora-Holding BV, 68,
Schelpweg, NL-3151 VJ Hoek van Holland, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes; seeds,
natural plants and flowers.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.06.09, 666851
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(111) Int. reg. nr.: 743653
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Unprinted printing paper, not included in other
classes.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.07, 664716

(111) Int. reg. nr.: 743656
(151) Int. reg. dato: 2000.09.20

(540)

(730) Innehaver: Methode Et Solution Informatique, 7,
Rue Jean Mermoz, F-78000 Versailles, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software.
KL. 42:  Computer security services for ensuring
computer data confidentiality, integrity, authentication,
non-repudiation.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743671
(151) Int. reg. dato: 2000.10.12

(540)

BIANCO.
(730) Innehaver: Bianco Danmark A/S, Jernet 4 F, DK-
6000 Kolding, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.04.13, VA 2000 01667

(111) Int. reg. nr.: 743673
(151) Int. reg. dato: 2000.07.26

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Pharmaceutical primary packaging made of
special glass and/or plastics, namely ampoules, bottles,
flasks, syringes, syringe bodies, syringe cylinders.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743674
(151) Int. reg. dato: 2000.10.04

(540)

BERGA CREAM
(730) Innehaver: Stora Enso Fine Papers OY,
Veitsiluoto, SF-94800 Kemi, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers’ type; printing blocks.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.05.16, T200001642
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(111) Int. reg. nr.: 743680
(151) Int. reg. dato: 2000.08.07

(540)

STRATEGIES EUROPE
(730) Innehaver: Elsevier Business Information, 2, rue
Maurice Hartmann, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, computer software, communication-
related computer peripheral equipment, read-only-
memory compact disks, optical disks, sound recording
disks, data processing and computer equipment, floppy
disks, magnetic tapes.
KL. 16:  Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printing products;
bookbinding material; photographs; stationery;
newspapers, periodicals, books and reviews; adhesives
(adhesive materials for stationery or household
purposes); artists’ supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards,
printing type; printing blocks.
KL. 35:  Advertising, business management; business
administration; office functions; newspaper subscription
services; transcription of communications.
KL. 38:  Telecommunications, telephone
communications, electronic mail, computer-aided
message and image transmission, communication via
computer terminals.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities; publication of books; film
production; organization of competitions, colloquiums
and conferences.
KL. 42:  Printing, computer rental, rental of computer
software, leasing access time to a computer database
server, computer software design, computer
programming.

Gazette nr.: 22/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.28, 00/3017543

(111) Int. reg. nr.: 743685
(151) Int. reg. dato: 2000.06.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ferry Abell Ltd, Broadway House, 21
Broadway, Maidenhead, Berks SL6 1NJ, England, GB

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

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 743687
(151) Int. reg. dato: 2000.09.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Interpump Group SpA, 25, Via Fermi,
I-42049 Sant’ilario D’enza, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Pumps and motor pumps for industrial,
agricultural and DIY use; high-pressure pumps for
washing appliances and installations; electric pumps;
washing and sanding hoses and spray guns; speed-
reducing and increasing gears; spare parts for the
aforementioned goods.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743757
(151) Int. reg. dato: 2000.09.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Interpump Group SpA, 25, Via Fermi,
I-42049 Sant’ilario D’enza, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Pumps and motor pumps for industrial,
agricultural and DIY use; high-pressure pumps for
washing appliances and installations; electric pumps;
washing and sanding hoses and spray guns; speed-
reducing and increasing gears; spare parts for the
aforementioned goods.

Gazette nr.: 22/00

(111) Int. reg. nr.: 743862
(151) Int. reg. dato: 2000.07.14

(540)

CONTINUITY
(730) Innehaver: ICS Intelligent Communication
Software GmbH, 111, Kistlerhofstrasse, D-81379
München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs.
KL. 41:  Instructing in the handling of computer
programs.
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 23/00

(111) Int. reg. nr.: 744293
(151) Int. reg. dato: 2000.09.29

(540)

WALL STREET
TERMINAL

(730) Innehaver: Covadis SA, 109, chemin du Pont-du-
Centenaire, CH-1228 Plan-les-Ouates, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric device, namely smart card reader;
mechanism for coin-operated apparatus.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Computer programming and computer
software maintenance.

Gazette nr.: 23/00
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(111) Int. reg. nr.: 745040
(151) Int. reg. dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: Industrias Ramon Soler SA, 26, calle
Vallespir, Polígon Industrial de la Fontsanta, 08970
Sant Joan Despi (Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus and devices for conveyance,
distribution and control of fluids, especially valves and
fittings; sanitary fittings.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.04.12, 2.308.057

(111) Int. reg. nr.: 745042
(151) Int. reg. dato: 2000.09.22

(540)

CITYPULSE
(730) Innehaver: Mannesmann ipulsys BV, 18,
Bordewijklaan, NL-2591 XR La Haye, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds, images, graphics
and data; telephone apparatus, facsimile machines; data
transmitting apparatus such as modems; equipment for
data processing and computers, intelligent interfaces for
connection with the Internet; data media (not included
in other classes), in particular media in the form of
cards which can be read by machines to allow access to
and payment of telecommunications services; devices
for recording and reproducing data concerning
telecommunications, in particular data concerning the
parties involved, connection time and costs.
KL. 35:  Business administration; office functions,
including data encryption; invoicing services;
processing and storage of data relating to
telecommunications and computing services;
preparation and processing of invoices concerning
telecommunication services and secretarial services
related to the sending of such invoices, also via
electronic means; consultancy services for business
organisation and management; business management;
advertising; consultancy services for personnel issues;
administrative services relating to fixed or mobile
telecommunication networks, namely identification of
subscribers, fixing of rates according to subscriptions
and invoicing of communications; mailshot services;
gathering of information; dissemination of
advertisements; business information; economic
forecasting via telecommunication networks such as the
Internet and Intranet; telephone answering services for
absent subscribers; provision via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet of brief
details about various products in the field of
telecommunications aimed at facilitating consumer
choice when purchasing such products; administrative
information such as information relating to the number
of subscribers and the price of subscriptions; provision
via fixed or mobile networks of databanks containing
the names and addresses of useful contacts in the area of
telecommunications; provision of databanks containing
the names and addresses of service providers in various
fields.
KL. 36:  Information about financial, banking,
monetary and real estate affairs; information about
stock exchange quotations and insurance matters; the
aforesaid services being rendered via
telecommunication networks such as the Internet and
Intranet.
KL. 37:  Installation of equipment for multimedia
networks in relation to the start-up of such networks.
KL. 38:  Telecommunications, fixed and mobile
telecommunications services; interactive
communications services over networks; transmission of
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telecommunications invoices via electronic means;
transmission of data relating to invoicing; transmission
of sounds, images, graphics or data via networks;
interactive multimedia transmission, also via the
Internet and also in the context of electronic commerce;
telecommunications relating to electronic commerce;
voice or data communication via telecommunication
networks; telephone services; facsimile services;
telecommunication services for video conferences;
electronic mail services; information relating to
telecommunications; information (news) agencies on
networks; transmission of calls; telecommunications
services in the context of the operation of
telecommunication networks, such as the transmission
of information or offers; provision of telephone
answering machines, including voice-mail boxes;
provision of information regarding telecommunications
via the Internet; telecommunication services which are
necessary for connection to networks, such as fixed or
mobile telephone networks to the Internet; information
relating to the broadcast of radio or television
programmes via telecommunication networks such as
the Internet or Intranet; technical information relating to
telecommunications via the Internet.
KL. 39:  Information relating to traffic, passenger
transport, sea or river transport, transport by bus or train
and relating to air transport; information relating to
journeys (transport); reservation of journeys (transport);
the aforesaid services being rendered via
telecommunication networks such as the Internet or
Intranet.
KL. 41:  Information relating to sporting and cultural
activities, cinema, theatre, television and radio
programmes; the aforesaid services being rendered via
telecommunication networks such as the Internet or
Intranet.
KL. 42:  Provision of meteorological information on the
Internet; computer services needed to connect networks
and to provide information on the Internet; provision of
research software on the Internet; design and updating
of data processing software, software relating to
administration and software for consulting rates for
telecommunication networks; computer programming;
technical advice relating to the Internet, in the field of
computers and computer peripherals, as well as in terms
of apparatus, instruments and systems for
telecommunication networks; design and updating of
computer programs for monitoring telecommunication
networks; rental of access time to computers for
handling data or to central database servers; on-line
translations; design and monitoring of networks for the
transmission of data, images, sounds and voice;
information relating to restaurant services, temporary
accommodation and hotel reservations; information in
the field of science; fashion information, information
about beauty care and hairdressing; information relating
to the quality of services provided by cafés and
restaurants, the aforesaid information being provided
via telecommunication networks such as the Internet
and Intranet.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.09.04, 668874

(111) Int. reg. nr.: 745047
(151) Int. reg. dato: 2000.09.12

(540)

DATA PROSPECTOR
(730) Innehaver: Synes NV, 11, Technologielaan, B-
3001 Heverlee, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer memories; computer programs and
software for use in the field of data searching.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.04, 668854

(111) Int. reg. nr.: 745049
(151) Int. reg. dato: 2000.09.11

(540)

LET THE DATA SPEAK
FOR ITSELF

(730) Innehaver: Synes NV, 11, Technologielaan, B-
3001 Heverlee, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic data media, diskettes, compact disks
and pre-recorded optical compact disks, pre-recorded
computer programs; computer memories; computer
software for data collection, inventorying, archiving,
processing, handling, transmission and reception.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.04.26, 668853
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(111) Int. reg. nr.: 745053
(151) Int. reg. dato: 2000.10.20

(540)

LIBERTY BOX
(730) Innehaver: Seven, 3, Rue des Cevennes CE 1701,
F-91017 Evry Cedex Lisses, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Construction, repair work, installation
services, maintenance of buildings.
KL. 39:  Storage of merchandise in a warehouse for
preservation or safekeeping purposes; packaging and
transportation of goods; storage and safekeeping of
clothes; garage rental.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.03, 003027707

(111) Int. reg. nr.: 745054
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

(730) Innehaver: Velur SA, Poligono Industrial Santa
Margarita, C/ Santa Eulalia, 328, 08223 Terrassa
(Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23:  Threads for textile use.
KL. 24:  Fabrics and textile goods not included in other
classes.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.05.05, 2.313.371
ES, 2000.05.05, 2.313.372
ES, 2000.05.05, 2.313.373

(111) Int. reg. nr.: 745161
(151) Int. reg. dato: 2000.10.05

(540)

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

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

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.19, 00/3.029.127

(111) Int. reg. nr.: 745162
(151) Int. reg. dato: 2000.09.27

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetic products, particularly face, body
and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetic
products); make-up products; shampoos; gels, hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol
products; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.22, 00/3.029.358
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(111) Int. reg. nr.: 745163
(151) Int. reg. dato: 2000.09.11

(540)

(730) Innehaver: Temsa Termomekanik Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi, Ceyhan Yolu Üzeri, Incirlik
Mevkii/Adana, TR

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

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745172
(151) Int. reg. dato: 2000.11.06

(540)

MICHEL POLNAREFF
(730) Innehaver: Michel Polnareff, 9899, Santa Monica
Boulevard, Suite 631, Beverly Hills, CA 90212, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments; apparatus and media
for recording, transmitting and reproducing sound or
images; telephone sets, computers and peripheral
equipment thereof.
KL. 38:  Computer communication services, radio,
telephone or telegraph communications; message
communication.
KL. 41:  Education, educational institutes; publishing of
books, reviews, musical and audiovisual works; radio,
audiovisual and television entertainment, shows;
production of films, artistic works and shows; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories and theatre stage sets;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745176
(151) Int. reg. dato: 2000.10.13

(540)

(730) Innehaver: Tecsedo SA, via Maderno 10, CH-
6900 Lugano, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Pre-fabricated metal doors and panels for
construction and the refrigeration industry.
KL. 42:  Planning and consultation relating to the goods
mentioned in class 6.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745177
(151) Int. reg. dato: 2000.10.26

(540)

JAILLANCE
(730) Innehaver: S.E.A. Sud Est Appellations, Avenue
de la Clairette, F-26150 Die, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (except those based on coffee, tea or
cocoa and milk drinks); beers; mineral and carbonated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers), especially
wines, liqueurs and spirits.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.05, 00/3026.230
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(111) Int. reg. nr.: 745179
(151) Int. reg. dato: 2000.10.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Champagne Vranken, 17, avenue de
Champagne, F-51200 Epernay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wine with the designation of origin
«Champagne».

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.04, 00 3 025 934

(111) Int. reg. nr.: 745185
(151) Int. reg. dato: 2000.08.04

(540)

BOMANN
(730) Innehaver: C. Bomann GmbH, Hauptstrasse 3,
D-21279 Hollenstedt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Big and small electrical appliances, namely
general-purpose cutters, electric knives, automatic
washing machines, washing machines, juicers, mixing
machines, mixers, electric tin-openers, tin-openers
comprising a knife grinder; battery-powered vacuum
cleaners, vacuum cleaners.
KL. 9:  Big and small electrical appliances, namely foil
welding apparatuses, curling-tongs, irons; electrical and
electronic apparatuses, as far as included in this class,
including radio receivers, television receivers, record
players, audio-laser-record-players, compact disc

players, mini-disc players, video-laser-record-players,
interactive laser players, tape recorders, cassette
recorders, namely audio and video recorders, DAT-
audio-recorders, satellite tuners, satellite positioners,
satellite receivers, satellite navigation systems,
antennas, DCC recorders, fax machines, CD-ROM drive
mechanisms, hi-fi tuners, electro-acoustic amplifiers,
phonograph records, video cameras, television receivers
having a LCD screen, television receivers having a
plasma screen, screens, television receivers using laser
projection, tapes, cassette tapes, video tapes, video
cassette tapes, hi-fi systems, television play appliances,
dictating machines, clock radios, car radios, car radios
comprising a satellite navigation system, loudspeakers,
headsets, portable radio and phono apparatuses, the
aforementioned apparatuses and combinations of
apparatuses also in form of compact systems; multi-
media systems; computer programs stored on data
carriers, as far as included in this class; computers, parts
of computers; computer accessories, namely keyboards,
screens, printers; CD writers; telecommunication
appliances, namely stationary telephones and cordless
telephones, mobile phones, video telephones.
KL. 11:  Big and small electrical appliances, namely
egg cookers, toasters with or without attachments,
coffee percolators, tea percolators, coffee and tea
percolators, baby food heaters, salon hairdryers,
ventilation and drying appliances, hairdryers, oil
radiators, electric ranges, hot-air ranges, microwave
ranges, freezing and deep-freezing apparatuses, absorber
refrigerators, compressor refrigerators, freezing boxes,
freezers, deep-freezes, combined freezing and deep-
freezing apparatuses, laundry-driers, extractor hoods,
activated-carbon filters being parts of household or
industrial installations, UV radiation apparatuses for
cosmetic and scientific purposes, plate-warmers, deep
fat fryers, ventilators, mobile air-conditioning
apparatuses; fan heaters, bread baking machines.
KL. 21:  Big and small electrical appliances, namely
electric toothbrushes, water apparatus for cleaning teeth
and gums; kitchenware, namely pots, pans, baking tins.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.04.11, 300 27 916.7/09
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(111) Int. reg. nr.: 745186
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.04, 300 08 270.3/38

(111) Int. reg. nr.: 745208
(151) Int. reg. dato: 2000.11.15

(540)

MEGA STUDY GROUP
(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Medicoscientific research, namely design of a
method for evaluating medical data.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.15, 478622

(111) Int. reg. nr.: 745209
(151) Int. reg. dato: 2000.11.23

(540)

ECANS
(730) Innehaver: Cons Tekstil Sanayii Ithalat Ihracat
Ve Ticaret Limited Sirketi, Keresteciler Sitesi, Fatih
Caddesi, Kasim Sokak No: 33, Merter - Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 24/00

(111) Int. reg. nr.: 745217
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

(730) Innehaver: Secours Catholique, 106, Rue du Bac,
F-75007 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, newspapers, periodicals, books.
KL. 35:  Newspaper and periodical subscription
services; social services, namely administrative support.
KL. 38:  Communication via computer terminals (and
particularly via the Internet).
KL. 41:  Education, book and magazine publishing,
organisation of lectures; entertainment and shows,
production of documentary and educational films; social
services in the field of training, spiritual training.
KL. 42:  Social services, namely temporary
accommodation in refuges, hospital work; social
services in the field of charity work.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.07, 00/3005815
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(111) Int. reg. nr.: 745218
(151) Int. reg. dato: 2000.09.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: MGV Margret Gruber Vertrieb
GmbH, Bayerwaldstrasse 27, D-81737 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric apparatus included in this class.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.07, 300 58 405.9/09

(111) Int. reg. nr.: 745466
(151) Int. reg. dato: 2000.10.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Telefonica Moviles S.A.U., Gran Via,
28, 28013 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculators and data processing
equipment; computers; fire-extinguishers.

KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes, printed matter; bookbinding
material; photographs, stationery, adhesive materials for
stationery or household use; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printer’s type and
cliches.
KL. 35:  Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; commercial administration, office tasks;
import-export agencies; commercial representation;
retail outlet services and retail services via global
computer networks.
KL. 38:  Telecommunication services consisting of
obtaining multi-user access to a global computer
network (Internet/Intranet) for transmitting and
distributing information, images or sound of all types.
KL. 41:  Educational services; training; entertainment;
sports and cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; health, hygiene and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming; technological information services;
design of webpages; technical programming,
configuration and installation of databases in the field of
computer networks and/or all other communication
networks.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.05.23, 2.318.025
ES, 2000.05.23, 2.318.026
ES, 2000.05.23, 2.318.027
ES, 2000.05.23, 2.318.028
ES, 2000.05.23, 2.318.029
ES, 2000.05.23, 2.318.030
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(111) Int. reg. nr.: 745467
(151) Int. reg. dato: 2000.10.26

(540)

(730) Innehaver: Telefonica Moviles S.A.U., Gran Via,
28, 28013 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculators and data processing
equipment; computers; fire-extinguishers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes, printed matter; bookbinding
material; photographs, stationery, adhesive materials for
stationery or household use; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printer’s type and
cliches.
KL. 35:  Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; commercial administration, office tasks;
import-export agencies; commercial representation;
retail outlet services and retail services via global
computer networks.
KL. 38:  Telecommunication services consisting of
obtaining multi-user access to a global computer
network (Internet/Intranet) for transmitting and
distributing information, images or sound of all types.
KL. 41:  Educational services; training; entertainment;
sports and cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; health, hygiene and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming; technological information services;
design of webpages; technical programming,
configuration and installation of databases in the field of
computer networks and/or all other communication

networks.

Gazette nr.: 24/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.05.23, 2.318.019
ES, 2000.05.23, 2.318.020
ES, 2000.05.23, 2.318.021
ES, 2000.05.23, 2.318.022
ES, 2000.05.23, 2.318.023
ES, 2000.05.23, 2.318.024

(111) Int. reg. nr.: 745600
(151) Int. reg. dato: 2000.09.12

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television.

Gazette nr.: 24/00
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(111) Int. reg. nr.: 745749
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

LOGIPHONE
(730) Innehaver: Sic GmbH, 6, Dycker Strasse, D-
41472 Neuss, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software and computer hardware,
data processing equipment, data carriers.
KL. 35:  Temporary assignment of employees;
auctioneering; business research; marketing; marketing
research and market analysis; business management
consulting as far as contained in this class, especially
with regard to the logistics for haulage firms; personnel
management consulting; office machine and equipment
rental; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; procurement of contracts
for the purchase and sale of goods; advertising;
electronic storage of, search for and tracing back of data
and documents.
KL. 38:  Telecommunication and transmission of data;
electronic mail; provision of user access to computer
networks.
KL. 41:  Training and seminars.
KL. 42:  Services in the field of electronic data
processing, as far as included in this class, in particular
for the integration and development of computer
software and computer hardware; providing and leasing
of access time to computer data bases, computer mail
boxes, computer networks, interactive communication
nets for computers, electronic publication in various
fields; computer consultancy services; preparation of
information about computer networks.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.23, 300 13 818.0/35

(111) Int. reg. nr.: 745833
(151) Int. reg. dato: 2000.10.11

(540)

PROGRESSIVE COLOR
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
eaux de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; cosmetic skin oils, creams
and lotions; shaving gels and foams; pre-shave and
aftershave lotions; talcum powder, for toilet use; toilet
products, also for bathing and showering purposes; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, not for
medical use; antiperspirants and deodorants for personal
use; toiletries.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.10, 669165

(111) Int. reg. nr.: 745840
(151) Int. reg. dato: 2000.10.11

(540)

COLOUR
PROGRESSIVE

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
eaux de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; cosmetic oils, creams and
lotions for skincare; shaving gels and foams; pre-shave
and aftershave lotions; talcum powder; toiletry products
for the bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-
medicated oral care products; antiperspirants and
deodorants for personal use; toiletries.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.10, 668913
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(111) Int. reg. nr.: 745893
(151) Int. reg. dato: 2000.10.11

(540)

MATTIOLI
(730) Innehaver: Antica Ditta Marchisio SpA, Via
Cagliari 8, I-10153 Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewels and jewel imitations, precious metals
and precious stones; wristwatches.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.05.18, TO 2000 C 1600

(111) Int. reg. nr.: 746249
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kurt Durnwalder, Salmgasse 23/17,
A-1030 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business administration/business management;
consulting services concerning the organisation and
management of a commercial undertaking in the field of
business management especially concerning customer
orientation, quality management and cross-cultural
affairs; consulting services concerning amalgamations
and globalization projects; project management;
consulting services concerning organisation and
marketing, research concerning marketing,
management; consulting services concerning business
economics; consulting services concerning personnel
management; consulting services concerning sales/
distribution management; consulting services
concerning corporate strategies.
KL. 41:  Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and
seminars as well as lectures in the field of personality
development, sales/distribution, customer orientation,
service development, team development, leadership and
group, motivation and learning, training the trainer,
structure and change, personnel selection, knowledge
management and «learning organisation», self-
organisation, corporate culture, new media, project
management, management training, process
management and coaching; holding, carrying out and
organising of entertainment, sporting and cultural
events; editing of books and specialist articles, editing
of CD-ROMS.
KL. 42:  Research, especially research in the field of
personnel and organisational development, diagnostics,
coaching, project management, consulting services
concerning personnel, consulting services concerning
«change management», systematics, cybernetics,
supervision, rules of «change management», analyses of
transactions; personnel selection via analyses of
personal potential and via psychological screening tests;
creation of computer sites (web sites; homepages) for
others; professional consultancy, non business.

Gazette nr.: 25/00
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(111) Int. reg. nr.: 746258
(151) Int. reg. dato: 2000.11.02

(540)

(730) Innehaver: Infineon Technologies AG, St.
Martin-Str. 53, D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic components.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.05.22, 300 38 726.1/09

(111) Int. reg. nr.: 746277
(151) Int. reg. dato: 2000.07.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Flughafen Hamburg GmbH,
Flughafenstrasse 1-3, D-22335 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business consultancy in technical,
organisational, operational and financial matters
concerning the selection of location, planning and
building of air traffic facilities; building project
management, namely economic preparation and
execution of building projects in respect of
organisational matters; business services relating to
operational management services and management of
air traffic facilities or parts thereof for others including
technical, organisational and operational matters.
KL. 36:  Financial consultancy in technical,
organisational, operational and financial matters
concerning the selection of location, planning and
building of air traffic facilities; building project
management, namely economic preparation and
execution of building projects in respect of financial
matters; financial services relating to operational
management services and management of air traffic
facilities or parts thereof for others including technical,
organisational and operational matters.
KL. 42:  Scientific studies concerning organisational,
operational and economical matters; preparation of
development plans, traffic flow plans and environmental
protection plans for air traffic facilities; preparation of
operational schedules for air traffic facilities;
architecture, engineering; studies concerning
organisation and management of air traffic facilities.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.18, 300 03 092.4/35



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.11.19 - nr 47

103

(111) Int. reg. nr.: 746283
(151) Int. reg. dato: 2000.06.21

(540)

(730) Innehaver: Società Italiana Pentole SpA, en bref
«SIP SpA», 17/B, Viale Gramsci, I-80122 Napoli, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Household containers, plates, crockery,
glasses, saucepans.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 746289
(151) Int. reg. dato: 2000.09.27

(540)

ROTEG
(730) Innehaver: Pentapharm AG, Engelgasse 109, CH-
4052 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical apparatus and instruments; measuring
and diagnostic appliances for medical purposes.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.30, 476024

(111) Int. reg. nr.: 746290
(151) Int. reg. dato: 2000.11.22

(540)

GEMEL
(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations for human use.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 746307
(151) Int. reg. dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Nesci Paola, 56, Via Acaia, I-00183
Roma, IT

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

Gazette nr.: 25/00
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(111) Int. reg. nr.: 746320
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

MYRISK
(730) Innehaver: Hubert Burda Media Holding GmbH
& Co KG, Hauptstr. 130, D-77652 Offenburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, journals, magazines,
newspapers, books, bookbinding material, posters,
stickers, calendars, signboards, models, photographs and
photographic products, paper, cardboard, stationery,
office requisites (except furniture), instructional and
teaching material (except apparatus), included in this
class.
KL. 35:  Services of a database, namely collecting,
storing and updating of data and other information.
KL. 41:  Publication of printed matter, namely of
journals, magazines and books, as well as instructional
and teaching material included recorded audio and video
data; production of audio and video recordings;
presentation and rental of audio and video recordings;
entertainment; conducting of entertainment events;
conducting of seminars; conducting of workshops and
cultural activities, included in this class; production of
software documentation.
KL. 42:  Medical consultation and information related
to cancer and to secondary problems evoked by cancer
disease; production of an internet site providing
information related to cancer and to secondary problems
evoked by cancer disease; establishing contacts for
cancer-patients and their relatives; organization of self-
help-groups; computer software development;
developing, consulting, maintaining and service in the
field of computer systems as well as related services;
connecting computer systems to data networks,
telephone systems and telephone networks; maintaining
and updating of programs for data processing as well as
online updating service; research and development in
the field of data processing.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.16, 300 11 551.1/42

(111) Int. reg. nr.: 746341
(151) Int. reg. dato: 2000.08.17

(540)

FOTESI
(730) Innehaver: Photo Dynamic Therapy
Handelsgesellschaft mbH, 70, Cottagegasse, A-1190
Wien, AT

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

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.03.28, AM 2210/2000

(111) Int. reg. nr.: 746900
(151) Int. reg. dato: 2000.11.28

(540)

(730) Innehaver: Linbox, 2-3, rue Marconi, Technopole
2000, F-57070 Metz, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing and computer equipment;
computers, computer peripheral devices, computer
programs, software (recorded programs).
KL. 38:  Communication via computer terminals;
telecommunication information; rental of message
sending apparatus, rental of modems; electronic mail
services; computer-aided message and image
transmission; communication via computer terminals.
KL. 42:  Computer programming; computer software
development, design and updating; computer rental,
rental of computer software; leasing access time to a
computer database server, database reconstruction;
computer consultancy; research and development of
new products for third parties.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.29, 00 3 031 798
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(111) Int. reg. nr.: 746901
(151) Int. reg. dato: 2000.11.28

(540)

(730) Innehaver: Linbox, 2-3, rue Marconi, Technopole
2000, F-57070 Metz, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing and computer equipment;
computers, computer peripheral devices, computer
programs, software (recorded programs).
KL. 38:  Communication via computer terminals;
telecommunication information; rental of message
sending apparatus, rental of modems; electronic mail
services; computer-aided message and image
transmission; communication via computer terminals.
KL. 42:  Computer programming; computer software
development, design and updating; computer rental,
rental of computer software; leasing access time to a
computer database server, database reconstruction;
computer consultancy; research and development of
new products for third parties.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.29, 00 3 031 799

(111) Int. reg. nr.: 746906
(151) Int. reg. dato: 2000.07.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Maporama, 25-27, rue de Tolbiac, F-
75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Services for distributing advertising on
Internet-type online sites (including inserting

advertising banners, rental of advertising space on
Internet-type online sites, sales promotion for third
parties via the Internet; services relating to exhibition
planning for commercial or promotional purposes;
computer file management services, computer work,
namely data capture and data processing, statistics such
as qualitative and quantitative studies, computer
assisted data analysis; compilation of information into
computer databases; data communication subscriptions,
subscriptions to databases, subscriptions to a database
server, subscription to a data transmission or computer
network provider, particularly internet-type global
communication) or private and restricted access (similar
to intranet); subscriptions to electronic journals;
database updating services; database consulting
services.
KL. 38:  Information transmission services via data
communications; transmission of messages;
transmission and distribution of data, sounds and
images, including computer assisted transmission and
distribution; communication services between computer
terminals; access services to computer or data
communication databases and central services via global
communication networks (similar to the Internet),
private or reserved access networks (similar to Intranet
networks), international telecommunication networks,
networks similar to microwave networks, satellites or
any digital network; electronic mail, paging and
information dissemination services, particularly for
global communication networks (similar to the Internet)
or private or reserved access networks (similar to
Intranet networks); secure transmission services for
data, sounds and images; information on data
communications and on access to databases or database
servers; database and database server access services via
telephone or television; distribution of interactive
multimedia via global communication networks (similar
to the Internet)) or private and restricted access (similar
to intranet), via international telecommunication
networks, networks similar to microwave networks,
satellites or any digital network.
KL. 42:  Design, development (debugging), updating,
copying and production of computer programs,
databases, including multimedia systems; licensing;
professional consultancy unrelated to business dealings;
editorial agencies; user clubs; rental of access time to a
central data bank or database server, particularly for
global communication networks (similar to the Internet)
or private or reserved access networks (similar to
Intranet networks); design and development of virtual
and interactive images; scientific and industrial research
in connection with new information technologies,
computer and communication networks, virtual and
interactive communication and images; consulting and
expertise activities in the field of computer networks,
data transmission or database compilation, quality
control.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.13, 00 3 001 353
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(111) Int. reg. nr.: 746909
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ruhrgas AG, 60, Huttropstrasse, D-
45138 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Fuels, in particular natural gas.
KL. 35:  Marketing; sales promotion, in particular
consultancy in the field of marketing in connection with
fairs and exhibitions; organization of promotion events
such as club activities, raffles, promotion presentations
and product information events; sports stadium
promotion; distribution of promotional products.
KL. 39:  Distribution of fuels, in particular distribution
of gaseous fuels by means of pipelines; storage of fuels,
in particular in underground porous rock reservoirs and
storage caverns.
KL. 42:  Engineers services, in particular in the field of
gas transmission and gas-based heat generation; energy
consultancy; grid calculation; development services, in
particular in gas transmission and gas application;
development of data processing programs, in particular
in the field of gas transmission and gas-based heat
generation; design of promotional products.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.01, 300 06 810.7/39

(111) Int. reg. nr.: 746912
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ruhrgas AG, 60, Huttropstrasse, D-
45138 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Fuels, in particular natural gas.
KL. 35:  Marketing; sales promotion, in particular
consultancy in the field of marketing in connection with
fairs and exhibitions; organization of promotion events
such as club activities, raffles, promotion presentations
and product information events; sports stadium
promotion; distribution of promotional products.
KL. 39:  Distribution of fuels, in particular distribution
of gaseous fuels by means of pipelines; storage of fuels,
in particular in underground porous rock reservoirs and
storage caverns.
KL. 42:  Engineers services, in particular in the field of
gas transmission and gas-based heat generation; energy
consultancy; grid calculation; development services, in
particular in gas transmission and gas application;
development of data processing programs, in particular
in the field of gas transmission and gas-based heat
generation; design of promotional products.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.01, 300 06 811.5/39

(111) Int. reg. nr.: 746913
(151) Int. reg. dato: 2000.10.18

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Provision of training programmes and
instruction relating to the treatment of diabetes.
KL. 42:  Provision of information relating to the
treatment of diabetes.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.25, 477 266
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(111) Int. reg. nr.: 746914
(151) Int. reg. dato: 2000.12.15

(540)

MULTIHOTEL
(730) Innehaver: Club Multihotel International Anstalt,
Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport; travel organization.
KL. 41:  Entertainment; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; medical, health and beauty
care; veterinary and agricultural services.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 746917
(151) Int. reg. dato: 2000.11.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Loustau Benoit, Herrian Ongui, 96,
rue E. Gelos, F-64210 Guethary, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Telecommunications; broadcasting of
television programs on request; press and news
agencies; multimedia communications via computer
terminals.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities; show and film production; talent
agencies; rental of films, sound recordings, cinema
projection apparatus and theater set accessories;
videotape editing; reservation of seats for shows.
KL. 42:  Engineering work, professional consulting and
drafting unrelated to business operation; prospecting;
materials testing; laboratory work; rental of access time
to a database server; reporter services; videotape
filming.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.11, 003029491

(111) Int. reg. nr.: 746924
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Tobacco, unprocessed or processed, including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff; tobacco substitutes
(for non-medical purposes); smokers’ articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
boxes, cigarette cases and ashtrays, not of precious
metals or their alloys, nor plated therewith; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, lighters and
matches.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.30, 477297
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(111) Int. reg. nr.: 746929
(151) Int. reg. dato: 2000.11.08

(540)

(730) Innehaver: Tessitura Carlo Majocchi & C. SpA,
41, Via Astico, I-21100 Varese, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.06.27, MI2000C007511

(111) Int. reg. nr.: 746933
(151) Int. reg. dato: 2000.10.24

(540)

(730) Innehaver: S.T. Dupont, 92, boulevard du
Montparnasse, F-75014 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Cuff links, tie clips, banknote clips, key rings
made of precious metals; watches, small clocks.
KL. 16:  Writing instruments.
KL. 18:  Coin purses, banknote holders, card holders,
bags, travelling bags, briefcases, document holders.
KL. 34:  Tobacco, cigars, cigarettes, smokers’ articles,
lighters.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 746934
(151) Int. reg. dato: 2000.11.09

(540)

(730) Innehaver: Conseilray SA, 66, avenue Leopold-
Robert, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Watches and chronometric instruments and
parts thereof.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.13, 478239

(111) Int. reg. nr.: 746935
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Boulangerie De L’Europe, 1, Rue
Louis Verel, F-51100 Reims, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, sauces.

Gazette nr.: 25/00
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(111) Int. reg. nr.: 746936
(151) Int. reg. dato: 2000.11.02

(540)

FINE ART
(730) Innehaver: Julius Bär Holding AG, 36,
Bahnhofstrasse, CH-8001 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial affairs and banking, including
investment consultancy, financial management and
security transactions, deposit of valuables in safes;
insurance; real estate transactions.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 746938
(151) Int. reg. dato: 2000.10.27

(540)

TORTELISSIMO
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, 2, Heiner-
Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Pasta, prepared and ready-to-eat meals
essentially consisting of pasta, also deep frozen.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.05.17, 300 37 538.7/30

(111) Int. reg. nr.: 746943
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

STYLEPOST
(730) Innehaver: Métaux Précieux SA Métalor,
Neuchâtel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Alloys and precious metals for use in dentistry.
KL. 10:  Attachments and retention pins for use in
dentistry.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.05.09, 478063

(111) Int. reg. nr.: 746945
(151) Int. reg. dato: 2000.09.25

(540)

TONEDEF
(730) Innehaver: Alain Midzic, Am Bachemer
Pfädchen 7, D-50354 Hürth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs on floppy disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, disks, compact
disks, foils, punch cards, perforated tape and
semiconductor memory (included in this class);
electronic data carrier; computer and video game
cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as
well as other programs and data bases recorded on
machine readable data carriers (included in this class);
pre-recorded and blank sound carriers, in particular
phonograph records, compact disks, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank picture carriers (included in this class), in
particular video disks (optical disks), video compact
disks (CD-video, CD-ROM and CD-I), video foils,
cassettes and tapes; exposed films; photo-CD; pre-
recorded magnetic, magneto-optic and optical carriers
for sound and/or image; precoded telephone cards.
KL. 25:  Clothing including leisure clothing; swimming
and beach clothing, bathing drawers and costumes, also
bikinis; corsetry, underwear; children’s and baby’s
wear; playsuits; shoes, foot wear and boots; belts;
stockings, tights, socks; ties; gloves; headgear.
KL. 38:  Presentation and propagation of broadcasting
and television transmissions and programmes via
wireless or wirebound nets; transmission of movie,
television, broadcasting, TV text, video text
programmes; supply and distribution of user access
permissions to different communication nets;
telecommunications; collection, supply and
transmission of news, news items and market research
data (also electronically and/or by computer); online
interactive electronic transmission by satellites; sound
and picture transmission by satellites; operation of a
subscription television service (pay TV) including video
on demand, also for third parties as digital platforms;
supply of information to third parties, namely
distribution of information via wireless or cable bound
nets; online services and transmissions, namely
transmission of information and news including e-mail;
operation of a teleshopping channel.
KL. 41:  Production, reproduction, presentation and
rental of movies, video and other television
programmes; presentation and rental of video and/or
audio cassettes, tapes and disks (including CD-ROM
and CD-I) and of video games (computer games); rental
of television receivers and decoders; education,
teaching, entertainment; sport and cultural activities,
organization and presentation of show, quiz and music
performances and organization of entertainment and
sport competitions, also for recording or live
transmission by television or broadcasting; production
of television and broadcast programmes including
corresponding lottery magazines; organization of
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educational, teaching, entertainment and sport
competitions; organization of correspondence courses;
publishing and editing of books, magazines and other
printed matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I); organization of concert,
theater and entertainment performances and sport
competitions; production of movie, television,
broadcasting, TV text, video text programmes,
broadcast and television entertainment.
KL. 42:  Providing of food and drink, temporary
accommodation; medical services, health and beauty
care; veterinary and agricultural services, legal
consultancy and representation; scientific and industrial
research; computer programming.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.24, 300 23 191.1/38

(111) Int. reg. nr.: 746954
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

NOVALUNA
(730) Innehaver: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH,
Ohmstrasse 50, D-83301 Traunreut, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Prismatic panels; prismatic foils.
KL. 11:  Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts; reflectors; light guides,
light distribution apparatus and their parts.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.05.12, 300 36 240.4/11

(111) Int. reg. nr.: 746961
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Schubert & Partner GeoMarketing
GmbH, 2, Kremser Landstrasse, A-3100 St. Pölten, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, particularly maps and plans.
KL. 35:  Development and processing of geographical
data.
KL. 38:  Telecommunications, particularly transmission
of messages over the Internet.
KL. 41:  Training and courses.
KL. 42:  Professional business consultancy services
(except for consultancy services relating to companies)
in connection with systems of geographical information,
software development, development of computer sites,
particularly for offering services on the Internet.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.05.23, AM 3815/2000

(111) Int. reg. nr.: 746964
(151) Int. reg. dato: 2000.08.31

(540)

IMMOLIVE - 7
(730) Innehaver: Immolive - 7 GmbH, 11,
Grossherzog-FriedrichStrasse, D-77694 Kehl, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Collection, processing and provision of data by
means of computer systems in connection with sales and
rentals in the real estate sector, namely offers and/or
requests for real estate, homes, apartments, commercial
premises and offices, particularly for individuals
interested in contracts for leasing or sales, for real estate
brokers and other intermediaries.

Gazette nr.: 25/00
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(111) Int. reg. nr.: 747386
(151) Int. reg. dato: 2000.11.16

(540)

GOLIATH
(730) Innehaver: Matador as, T. Vansovej 45, 020 32
Púchov, SK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Tires (pneumatic tires).

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
SK, 2000.06.08, 1689-2000

(111) Int. reg. nr.: 747387
(151) Int. reg. dato: 2000.12.01

(540)

«UPCONTROL»
(730) Innehaver: Tonna Electronique (SA), 36, avenue
Hoche, F-51000 Reims, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; systems for supervision and
analysis of cable-network return channels in the field of
video communication and telecommunications.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.06.07, 003 033 003

(111) Int. reg. nr.: 747389
(151) Int. reg. dato: 2000.10.19

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs and software, especially
application software for adding special effects to video
images.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.25, 477305

(111) Int. reg. nr.: 747390
(151) Int. reg. dato: 2000.10.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: A. Müller AG Druckfarbenfabrik,
Buechstrasse 11, Jona, CH-8640 Rapperswil SG, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use, in
particular for the graphics industries, included in this
class.
KL. 2:  Printing inks, lacquers, varnishes; dyes for
printers and artists.
KL. 3:  Washing and maintenance products for the
graphics industry, included in this class.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 747394
(151) Int. reg. dato: 2000.11.02

(540)

BCAP
(730) Innehaver: Broadband Capital AG, Seestrasse 19,
CH-8700 Küsnacht, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.07.28, 477814
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(111) Int. reg. nr.: 747401
(151) Int. reg. dato: 2000.12.01

(540)

TERRACUT
(730) Innehaver: Aebi & Co AG Maschinenfabrik, CH-
3401 Burgdorf, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines for use in agriculture and for
communal service; agricultural tools other than hand
operated.
KL. 12:  Traveling machines and tool-carrying vehicles
for use in agriculture and for communal service.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.07.18, 479154

(111) Int. reg. nr.: 747645
(151) Int. reg. dato: 2000.12.01

(540)

(730) Innehaver: Teijin KK (Teijin Limited), 6-7,
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8587,
JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23:  Yarns and threads for textile use.

Gazette nr.: 1/01

(111) Int. reg. nr.: 747646
(151) Int. reg. dato: 2000.11.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bostlan SA, B Trobika, 33, 48100
Mungia (Bizkaia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for foundry use.
KL. 2:  Paints.
KL. 6:  Metal alloys in pieces or bars.

Gazette nr.: 1/01
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(111) Int. reg. nr.: 747653
(151) Int. reg. dato: 2000.10.30

(540)

(730) Innehaver: Slaur Chauvet Nigeria, 192, rue de la
Vallee, F-76600 Le Havre, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
soft drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beer).

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.22, 00 3 030 353

(111) Int. reg. nr.: 747658
(151) Int. reg. dato: 2000.10.17

(540)

(730) Innehaver: Laurent Hubert - Dupon, 108, Rue
Lafayette, F-75010 Paris, FR

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

Gazette nr.: 1/01

(111) Int. reg. nr.: 747772
(151) Int. reg. dato: 2000.11.17

(540)

KNOWLEDGE MAP
(730) Innehaver: The Salamander Organization Ltd,
The Innovation Centre, University Road, York YO10
5DG, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; recorded tapes, discs,
cassettes, CD Roms, digital video discs; electronic
publications; information stored on electronic, magnetic
and/or by optical means; teaching and instructional
material in electronic form supplied on line from a
database or from facilities provided on the Internet or
other networks (including web sites).
KL. 16:  Printed publications and printed matter;
teaching and instructional material.
KL. 35:  Business management services; advisory and
consultancy services relating to business development
and business organisation; business planning services;
business research services; business appraisal services;
compilation and provision of business and commercial
information; advisory, consultancy and information
services relating to all the aforesaid services.

Gazette nr.: 1/01
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(111) Int. reg. nr.: 747802
(151) Int. reg. dato: 2000.09.21

(540)

(730) Innehaver: Pemi Trade s.r.o., 17. listopadu 445,
743 01 Bilovec, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics and perfumery preparations of all the
types, eg. for baths, for suntanning, for skin care,
perfumes, oils for perfumes, oils for cleaning purposes,
ethereal oils, hair lotions, washing preparations for
toilet purposes, mouthwashes; cosmetic preparations for
bath; body and hair shampoos.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages, carbonated and non
carbonated including mineral beverages, effervescent
beverages and energetic beverages, syrups, concentrates
and other preparations for making beverages, fruit juice
and fruit juice beverages, table and mineral waters,
diabetics and dietetics beverages for non-medical
purposes, beer; children’s non-alcoholic sects.
KL. 33:  Alcoholic beverages, especially wines
including effervescent wines, sparkling wines and
effervescent wine, aperitifs, wines and liqueurs for
digestion, low alcohol mixed drinks, alcoholic
beverages containing fruits, wine beverages, liqueurs,
distilled liqueurs, spirits.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
CZ, 2000.04.06, 154106

(111) Int. reg. nr.: 747985
(151) Int. reg. dato: 2000.10.31

(540)

JACKDOT
(730) Innehaver: Liberty Surf SA, 10, Rue Fructidor,
F-75017 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  DVDs, compact discs (audio/video), digital
compact discs, optical compact discs, interactive

compact discs, interactive DVDs, DVDs, CD-Roms for
setting up software for access to a telecommunication
network, in particular to the Internet; software, software
packages, computer programs and computer programs
prerecorded on tapes, discs, floppy discs, cartridges,
cassettes and on other carriers; computer programs for
controlling the display of data and information available
on telecommunication networks, especially on the
Internet; computer programs designed for customer
loyalty schemes; computer programs designed to enable
visits to others’ sites.
KL. 16:  Purchase vouchers.
KL. 35:  Advertising, promotion of goods and services
for others; promotion of goods and services for others
through the organisation of games; advertising on
telecommunication networks; advertising mailing;
commercial and administrative management;
commercial and technical management of computer
files; data storage; rental of advertising space; advice on
commercial strategy for interactive communication and
multimedia development; interactive advertising;
dissemination of advertisements; distribution of
samples; dissemination of advertising matter (leaflets,
pamphlets, printed matter, samples); publication of
advertising texts; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; information, data
and signal storage and processing.
KL. 36:  Financial affairs; monetary operations;
monetary transactions; issuance of credit cards; credit
card services; issuance of debit cards; debit card
services; credit bureaux; instalment loans; financial
transactions; electronic funds transfer; financing
services; financial operations; issuance of tokens of
value.
KL. 38:  Telecommunications; telecommunication
services via the Internet and intranet networks; paging
services (by radio, telephone or other electronic
communication media); mobile telecommunication;
communications by fiber-optic networks; radio
communications; communications by telegrams;
telephone communications; telephone services;
communication via analog and digital computer
terminals; sending of telegrams; transmission of
messages; satellite, cable, network transmission of
sounds, images, signals and data; computer-aided
message and image transmission; electronic mail; on-
line messaging services; providing connections to a
computer network; telecommunication information;
providing access to a telecommunication network for
the purpose of visiting electronic sites.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.05, 00 302 6470
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(111) Int. reg. nr.: 747993
(151) Int. reg. dato: 2000.10.06

(540)

(730) Innehaver: Gerhard Merkle, Eschenweg 4, D-
79232 March-Hugstetten, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Hydraulic cylinders in particular hydraulic
norm cylinders, hydraulic standard cylinders, hydraulic
cylinders with proximity switches, hydraulic cylinders
with distance measurement systems, block cylinders,
circular block cylinders, flange cylinders, short stroke
cylinders, cube cylinders, screw-in cylinders, double
pipe cylinders and hydraulic cylinders with external
guides; hydraulic slide units; swing tension cylinders;
rotary drives; core puller units; pressure boosters.

Gazette nr.: 1/01

(111) Int. reg. nr.: 747994
(151) Int. reg. dato: 2000.10.06

(540)

AHP MERKLE
(730) Innehaver: Gerhard Merkle, Eschenweg 4, D-
79232 March-Hugstetten, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Hydraulic cylinders in particular hydraulic
norm cylinders, hydraulic standard cylinders, hydraulic
cylinders with proximity switches, hydraulic cylinders
with distance measurement systems, block cylinders,
circular block cylinders, flange cylinders, short stroke
cylinders, cube cylinders, screw-in cylinders, double
pipe cylinders and hydraulic cylinders with external
guides; hydraulic slide units; swing tension cylinders;
rotary drives; core puller units; pressure boosters.

Gazette nr.: 1/01

(111) Int. reg. nr.: 747995
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing programs.
KL. 41:  Training in the field of data processing.
KL. 42:  Programming, development and adaptation of
software; consultancy in the field of data processing, in
particular as for the use of hardware and software.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.15, 300 60 658.2/09



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.11.19 - nr 47

116

(111) Int. reg. nr.: 748000
(151) Int. reg. dato: 2000.06.15

(540)

EUREPGAP
(730) Innehaver: EuroHandelsinstitut eV, 55,
Spichernstrasse, D-50672 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, fruit compotes, eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry
products and grains, not included in other classes; live
animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants
and flowers; animal feed, malt.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
soft drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 35:  Advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
KL. 41:  Organisation of training and ongoing training
seminars, organisation of trade fairs and exhibitions,
organisation of conventions and meetings for economic
purposes.
KL. 42:  Development and coordination of product
identification, security and management systems
between the agricultural economy and the foodstuffs
sector; development and coordination of cooperation
missions with authorities; drawing up of documents and
certificates; certification of quality management
systems, drafting of technical reports, of business
industrial management, advice on organisational and
management issues unrelated to business dealings.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.16, 399 83 274.2/29

(111) Int. reg. nr.: 748004
(151) Int. reg. dato: 2000.11.02

(540)

(730) Innehaver: Industria de Diseño Textil SA
(Inditex SA), Poligono Industrial de Sabón, Parcela 79-
B, 15142 Arteixo la Coruña, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 8:  Hand-held and hand-operated tools and
implements; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms; razors; razor blades; shaving sets; electric and
non-electric beard shavers; electric and non-electric hair
clippers; lasts (shoemakers’ tools); electric and non-
electric nail clippers; electric and non-electric
depilatory apparatus; tweezers; manicure sets; razor
cases; nail nippers; non-electrical hand implements for
curling hair; scissors; nail files.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; electric blankets for
non-medical purposes; drying apparatus; hair dryers;
electric laundry dryers; electric heaters for feeding
bottles; pocket torches.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; printed
publications; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks; engravings;
cardboard or paper boxes; stitching patterns; paper
tissues for removing make-up; stencil cases; non-textile
labels; table linen of paper; table napkins of paper;
paper or cellulose nappies (disposable); paper
handkerchiefs; pen cases; cheque-book holders; writing
sets (inkstands); inking sheets for document reproducing
machines; packaging bags (wrappers, pouches) of paper;
tailors’ chalk; face towels of paper; cardboard hatboxes;
tracing cloth; bookbinding cloth; canvasses for painting;
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paper towels; scrapbooks; almanacs; hand labelling
appliances; loose-leaf binders; writing implements and
requisites; transfers; calendars; posters; document
folders; passport holders; catalogues; chromos; drawing
sets; newspapers; periodicals; magazines; sealing wax;
books; lithographs; wrapping paper; toilet paper; paper
weights; mats for beer glasses; bookmarkers; book ends;
ink; inkwells.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames; goods (included in
this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and their substitutes or of plastics; fans;
works of art of wood, wax, plaster or plastic;
embroidery frames; playpens for babies; wooden or
plastic boxes; toy chests; sleeping bags for camping;
beds; cradles; display stands; covers for clothing
(storage and wardrobe); jewellery cases, not of precious
metal; tailors’ dummies; dressing tables; infant walkers;
high chairs for babies; umbrella stands; coat hangers
and hat stands.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal, nor coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain, earthenware not included in other
classes; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass;
portable baths for babies; shaving brushes; non-electric
heaters for feeding bottles, shaving brush stands; shoe
brushes; shoe trees (shoe stretchers); shoe horns; shirt
stretchers; tie presses; non-electric appliances for
removing make-up; comb cases; gardening gloves;
polishing gloves; gloves for household purposes; piggy
banks, not of metal; soap boxes; fitted vanity cases;
trouser stretchers; trouser presses; perfume sprayers;
drying racks and pegs for laundry; toilet utensils.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braids;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; tinsels (lace trimmings); hair ornaments; shoe
ornaments and hat ornaments, not of precious metal;
hair bands; arm bands; reins for guiding children;
brooches (clothing accessories); hair pins; hair clips;
sewing boxes; shoe fasteners; belt clasps; zip fasteners;
bows for the hair; needle cases, not of precious metal;
buckles (clothing accessories); shoulder pads for
clothing; badges, not of precious metal; orsedew;
haberdashery (except threads and yarns); lace
trimmings; feathers (clothing accessories); shoe laces.
KL. 28:  Games, toys; gymnastics and sports articles
included in this class; Christmas tree decorations;
fishing tackle; fishing rods; carnival and theatre masks,
dolls’ houses; climbing harnesses; party favours; gloves
for games (accessories for games); golfing, boxing,
fencing and baseball gloves; puppets; dolls’ clothes;
automatic games, other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; machines
for physical exercises; Christmas trees of synthetic
material; bladders of balls for games; elbow pads and
knee guards (sports articles); kites; rattles.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ requisites; matches; cigar
and cigarette cases, not of precious metal; tobacco
pouches; cigarette cases, not of precious metal.
KL. 35:  Advertising; business management;
commercial administration; office work; retail outlet
services; commercial assistance services provided

through the distribution and the administration of
purchase cards; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; modelling for
advertising or sales promotion; publication of
advertising texts; shop window dressing; assistance in
franchised commercial business management;
demonstration of goods; organisation of trade fairs for
commercial or advertising purposes; sales promotion
(for third parties); auctioning.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
ES, 2000.05.03, 2.312.684
ES, 2000.05.03, 2.312.685
ES, 2000.05.03, 2.312.686
ES, 2000.05.03, 2.312.687
ES, 2000.05.03, 2.312.688
ES, 2000.05.03, 2.312.689
ES, 2000.05.03, 2.312.690
ES, 2000.05.03, 2.312.691
ES, 2000.05.03, 2.312.770
ES, 2000.05.03, 2.312.771
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 41105

(730) Innehaver: Austin Reed LTD, London, GB

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

(111) Reg.nr.: 58727

(730) Innehaver: Unilever NV, 455, Weena, NL-3013
AL Rotterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 72753

(730) Innehaver: Thales Communications AS, Østre
Aker vei 33, 0581 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 78951

(730) Innehaver: Inhoco 2173 Ltd, Pottington
Industrial Estate, Barnstaple, Devon EX31 1LZ,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 83725

(730) Innehaver: AB Dogman, Box 11066, S-220 11
Lund, SE

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

(111) Reg.nr.: 86702

(730) Innehaver: Koninklijke Tufton NV, Vlietsend 20
A, NL-1561 AC Krommenie, NL

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

(111) Reg.nr.: 91510

(730) Innehaver: Galatea Spirits AB, Slakthusgatan 13,
S-121 62 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 96163

(730) Innehaver: Polimoon AS, Stenersgt. 1E, 0050
Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 99245

(730) Innehaver: Efen GmbH, D-6228 Eltville, DE

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

(111) Reg.nr.: 101071

(730) Innehaver: Inhoco 2173 Ltd, Pottington
Industrial Estate, Barnstaple, Devon EX31 1LZ,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 105702

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 107522

(730) Innehaver: Mannesmann VDO AG, 105,
Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 108543

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 109556

(730) Innehaver: Balenciaga, F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 109715

(730) Innehaver: Balenciaga, F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 109809

(730) Innehaver: Huthwaite Research Group Ltd,
Rotherham, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 110148

(730) Innehaver: Crucible Materials CORP.,
Pittsburgh, PA, US

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

(111) Reg.nr.: 111402

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 113090

(730) Innehaver: Krone GmbH, Beeskowdamm 3-11,
D-14167 Berlin, DE

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

(111) Reg.nr.: 113188

(730) Innehaver: Hilton Hospitality Inc, 9336 Civic
Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, US

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

(111) Reg.nr.: 114967

(730) Innehaver: Luitpold Pharmaceuticals Inc, One
Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, US

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

(111) Reg.nr.: 119053

(730) Innehaver: Yoo-Hoo of Florida Corp, 590 West
83rd Street, Hialeah, FL 33014, US

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

(111) Reg.nr.: 126318

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 144889

(730) Innehaver: GMH Holding AB, P.O.Box 223, S-
443 25 Lerum, SE

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

(111) Reg.nr.: 144890

(730) Innehaver: GMH Holding AB, P.O.Box 223, S-
443 25 Lerum, SE

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

(111) Reg.nr.: 145805

(730) Innehaver: U.C.C.L International Ltd, Mirage
House, Dakota Avenue,, South Langworthy Road,
Salford m% 2PU, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 146222

(730) Innehaver: Puritan-Bennett CORP, Overland
Park, KS, US

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

(111) Reg.nr.: 146736

(730) Innehaver: Snorkel International Inc, 400 Jule
Street, St. Joseph, MO 64501, US

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

(111) Reg.nr.: 146787

(730) Innehaver: Thorn Lighting LTD, Borehamwood,
Hertfordshire, GB

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

(111) Reg.nr.: 146819

(730) Innehaver: Pierre et Vacances, 11 rue de
Cambrai, F-75047 Paris Cedex 19, FR

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

(111) Reg.nr.: 147824

(730) Innehaver: Austin Reed Limited, 103 Regent
Street, London W1A 2AJ, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 147858

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 147859

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 147936

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

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

(111) Reg.nr.: 147950

(730) Innehaver: Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, OH 43659, US

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

(111) Reg.nr.: 149134

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 159374

(730) Innehaver: Eurimage Holding A/S, Knud
Hoejgaards Vej 10, DK-7100 Vejle, DK

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

(111) Reg.nr.: 159813

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 159814

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 161039

(730) Innehaver: Luitpold Pharmaceuticals Inc, One
Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 161397

(730) Innehaver: A.Menarini Industrie Farmaceutiche
Riunite SrL, 3, Via Sette Santi, I-50131 Firenze, IT

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

(111) Reg.nr.: 163311

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 163323

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 163324

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 163325

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 163403

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 163809

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 163810

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access Systems
AB, Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 164524

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 164525

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 164564

(730) Innehaver: Genzyme Biosurgery Corp, c/o
Genzyme Corp., One Kendall Square, Cambridge, MA
02139, US

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

(111) Reg.nr.: 165048

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 165322

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 165323

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 167750

(730) Innehaver: Genzyme Biosurgery Corp, c/o
Genzyme Corp., One Kendall Square, Cambridge, MA
02139, US

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

(111) Reg.nr.: 170977

(730) Innehaver: Elof Hansson AB, S-413 80
Göteborg, SE

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

(111) Reg.nr.: 171663

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 171782

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 171819

(730) Innehaver: Norvartis AG, Basel, CH

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

(111) Reg.nr.: 172234

(730) Innehaver: Aventis CropScience GmbH,
Industripark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main, DE

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

(111) Reg.nr.: 173679

(730) Innehaver: Scandinavian Multi Access System
AB, Boks 1419, 17127 Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 176749

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 176901

(730) Innehaver: Arla Foods Ingredients amba,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 177800

(730) Innehaver: Ross Young’s Holdings Ltd, Church
Road, West Drayton, Middlesex UB7 7PR, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 178094

(730) Innehaver: Naten efh, Dalvegi 16b, 200
Kópavogur, IS

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

(111) Reg.nr.: 181747

(730) Innehaver: Pro-Laser Weco GmbH, Postfach 15
00 28, D-40231 Düsseldorf, DE

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

(111) Reg.nr.: 181937

(730) Innehaver: Genzyme Biosurgery Corp, c/o
Genzyme Corp., One Kendall Square, Cambridge, MA
02139, US

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

(111) Reg.nr.: 182534

(730) Innehaver: Genzyme Biosurgery Corp, c/o
Genzyme Corp, One Kendall Square, Cambridge, MA
02139, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks
449 Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 182535

(730) Innehaver: Genzyme Biosurgery Corp, c/o
Genzyme Corp., One Kendall Square, Cambridge, MA
02139, US

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

(111) Reg.nr.: 183349

(730) Innehaver: Tamedia AG, Werdstrasse 21, CH-
8004 Zurich, CH

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

(111) Reg.nr.: 187425

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 187426

(730) Innehaver: Martell & Co, Place Edouard Martell,
F-16100 Cognac, FR

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

(111) Reg.nr.: 191308

(730) Innehaver: Media Netwerk AS, Gjerdrumsvei
16A, 0881 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 200339

(730) Innehaver: Lundberg Data A/S, Tryggevaeldevej
8, Varpelev, DK-4652 Hårlev, DK

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

(111) Reg.nr.: 202046

(730) Innehaver: Rune Vedal, Fagerlivn. 28, 0587
Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 205944

(730) Innehaver: NuSphere Corp, 14 Oak Park,
Bedford, MA 01730, US

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

(111) Reg.nr.: 209986

(730) Innehaver: Mirant Corp, Atlanta, GA 30338, US

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

(111) Reg.nr.: 209987

(730) Innehaver: Mirant Corp, Atlanta, GA 30338, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 40688

(730) Innehaver: Ideal Wasa AS, 2300 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler for mennesker og dyr, herunder
brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær,
bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier.
Registreringen omfatter ikke landbruks- og
hageprodukter, korn, mel, frukt, smør, ost, oljer og
fettarter, sjokolade, kakao, konfekt, drops, andre
sjokolade- og sukkervarer samt hermetisk konserverte
næringsmidler.

(111) Reg.nr.: 110269

(730) Innehaver: Unisys Corp, P.O. Box 500, Blue
Bell, PA 19424, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter, elektriske apparater og instrumenter ikke
opptatt i andre klasser samt apparater og instrumenter til
veiing, måling, kontroll og undervisning; apparater og
instrumenter til singalering (unntatt eksplosive
tåkesignalapparater og raketter til signalering); mynt- og
sjetongautomater; talemaskiner, kassakontrollapparater
og regnemaskiner; brannslukningsapparater.

(111) Reg.nr.: 147434

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147436

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147440

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
INC, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147441

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147444

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147447

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147451

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties
Inc, New York, NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 147711

(730) Innehaver: Brunswick Corp, Skokie, IL, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske preparater til bruk for å forhindre
duggdannelse, og kjemiske tilsetninger til oljer og til
stoff til bruk i industrien.
KL. 2: Hele klassen.
KL. 4: Hele klassen.
KL. 7: Hele klassen.
KL. 9: Elektroniske instrumenter til bruk om bord i
fartøyer.
KL. 12: Hele klassen.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 9149
Reg. nr.: 9195
Reg. nr.: 9565
Reg. nr.: 40763
Reg. nr.: 40764
Reg. nr.: 40765
Reg. nr.: 41122
Reg. nr.: 42832
Reg. nr.: 58436
Reg. nr.: 58461
Reg. nr.: 58477
Reg. nr.: 58566
Reg. nr.: 81852
Reg. nr.: 82810
Reg. nr.: 82916
Reg. nr.: 82970
Reg. nr.: 82988
Reg. nr.: 83009
Reg. nr.: 83166
Reg. nr.: 83361
Reg. nr.: 83556
Reg. nr.: 83864
Reg. nr.: 83954
Reg. nr.: 84413
Reg. nr.: 85038
Reg. nr.: 85837
Reg. nr.: 108013
Reg. nr.: 109507
Reg. nr.: 109519
Reg. nr.: 109546
Reg. nr.: 109556
Reg. nr.: 109575
Reg. nr.: 109683
Reg. nr.: 109715
Reg. nr.: 109725
Reg. nr.: 109739
Reg. nr.: 109788
Reg. nr.: 109884
Reg. nr.: 109988
Reg. nr.: 110069
Reg. nr.: 110070
Reg. nr.: 110072
Reg. nr.: 110100
Reg. nr.: 110109
Reg. nr.: 110148
Reg. nr.: 110197
Reg. nr.: 110279
Reg. nr.: 110472
Reg. nr.: 110566
Reg. nr.: 110889
Reg. nr.: 111420
Reg. nr.: 111836
Reg. nr.: 111840
Reg. nr.: 112173
Reg. nr.: 145035
Reg. nr.: 146125
Reg. nr.: 146126

Reg. nr.: 147020
Reg. nr.: 147071
Reg. nr.: 147133
Reg. nr.: 147153
Reg. nr.: 147163
Reg. nr.: 147176
Reg. nr.: 147242
Reg. nr.: 147254
Reg. nr.: 147255
Reg. nr.: 147326
Reg. nr.: 147397
Reg. nr.: 147409
Reg. nr.: 147422
Reg. nr.: 147478
Reg. nr.: 147514
Reg. nr.: 147526
Reg. nr.: 147638
Reg. nr.: 147681
Reg. nr.: 147701
Reg. nr.: 147706
Reg. nr.: 147745
Reg. nr.: 147851
Reg. nr.: 147936
Reg. nr.: 147951
Reg. nr.: 147963
Reg. nr.: 148059
Reg. nr.: 148068
Reg. nr.: 148094
Reg. nr.: 148150
Reg. nr.: 148172
Reg. nr.: 148175
Reg. nr.: 148177
Reg. nr.: 148193
Reg. nr.: 148248
Reg. nr.: 148249
Reg. nr.: 148251
Reg. nr.: 148255
Reg. nr.: 148412
Reg. nr.: 148724
Reg. nr.: 148726
Reg. nr.: 148737
Reg. nr.: 148949
Reg. nr.: 148972
Reg. nr.: 149049
Reg. nr.: 149082
Reg. nr.: 149284
Reg. nr.: 149632
Reg. nr.: 149653
Reg. nr.: 149698
Reg. nr.: 149728
Reg. nr.: 149809
Reg. nr.: 150045
Reg. nr.: 150534
Reg. nr.: 152512
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

Årsak til slettelsen er gjengitt med følgende koder:

BSI - Begjært slettet av innehaver
D27 - Delvis ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
EDP - Endelig reg. delvis opphevet iht. §§ 21b ell. 21c
EOA - Endelig opphevet iht. § 21a
EOB - Endelig opphevet iht. § 21b
EOC - Endelig opphevet iht. § 21c
ESD - Endelig delvis slettet iht. §§ 25a, 25c
ESH - Endelig slettet iht. §§25 annet ledd, 25a, 25c og 26
EUG - Endelig ugyldig iht. §§ 25 fst. ledd, 25c
H27 - Ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
IFO - Ikke fornyet

Reg. nr.: 8222
Merke: «Jim»
Årsak: IFO

Reg. nr.: 8346
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 8376
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 8404
Merke: Troll
Årsak: IFO

Reg. nr.: 18870
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 18915
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 28775
Merke: JOTUN
SPONTAN-LAKK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 29729
Merke: OTA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 29848
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 39918
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 39919
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 39965
Merke: CHARLETT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40026
Merke: «EUDOXA»
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40122
Merke: KALA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40232
Merke: WIDAMANT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40337
Merke: DYNOMIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40379
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 43253
Merke: P3S
Årsak: IFO

Reg. nr.: 44739
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57671
Merke: TRAVASE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57711
Merke: HASSIA Gana
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57727
Merke: JAZZ
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57728
Merke: ARKTIS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57729
Merke: MELODIE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57730
Merke: CARTER HALL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57750
Merke: VAN GOGH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57752
Merke: CEMULSINE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57759
Merke: CARDIOQUIN
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 57821
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57831
Merke: THERMO-FAX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57852
Merke: MEPEGREN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57871
Merke: TURNAMAT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57886
Merke: LUMMUSAIRE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57963
Merke: FRANKI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 57984
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58156
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58168
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 58391
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81240
Merke: PeLa
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81250
Merke: CHROMATIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81252
Merke: NEROSOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81262
Merke: propatiente
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81263
Merke: RANIDE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81264
Merke: NORBERT NEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81269
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81270
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81311
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81321
Merke: LAND
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81332
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81334
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81345
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81349
Merke: GORDY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81356
Merke: riviera
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81360
Merke: ANONYME
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81370
Merke: BETACARD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81371
Merke: NDH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81376
Merke: KLEMMSAFE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81387
Merke: FISCHER’S
BALLETT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81391
Merke: FRISKUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81393
Merke: TRIUMPH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81396
Merke: MAGNAVOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81397
Merke: CHEMVIRON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81402
Merke: «Greve»
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81415
Merke: BLUE RIBAND
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81418
Merke: ENZYDENT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81436
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81450
Merke: MICRONOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81451
Merke: SAILOR’S MATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 81887
Merke: DOKTOROL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107665
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107669
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107672
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107673
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107678
Merke: Sweet Home
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107683
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107690
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107692
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107693
Merke: SIGLAFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107694
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107703
Merke: LEVERFRESH
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 107704
Merke: SENSUOUSLY
SILKY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107705
Merke: DRY WORLD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107716
Merke: BAYMIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107718
Merke: RYTMOPAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107719
Merke: RYTMAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107723
Merke: FLITASAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107726
Merke: AMITASE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107729
Merke: METACERAM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107740
Merke: BRAUNOZID
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107742
Merke: MELSEPT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107748
Merke: TURBO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107749
Merke: FIDUCIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107750
Merke: SWISH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107751
Merke: MATCHABELLI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107758
Merke: WELL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107766
Merke: CLIMO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107767
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107772
Merke: NOPPIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107773
Merke: DATAMULS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107776
Merke: IDEALIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107779
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107781
Merke: PROCOPY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107782
Merke: LIPOCLEAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107783
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107784
Merke: OTA KRISPER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107785
Merke: SATIN
D’ELNETT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107786
Merke: TERRIFIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107795
Merke: STIMO-MINT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107802
Merke: CUPLETS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107805
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107806
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107812
Merke:
RATHSHERRENWEIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107816
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107817
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107819
Merke: SPECTRAX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107822
Merke: JADDA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107824
Merke: EBURA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107825
Merke: JARUNA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107829
Merke: DOPRONAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107833
Merke: CADET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107846
Merke: KREOTAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107850
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107851
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107852
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107854
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107857
Merke: CASTROL
GRAND PRIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107859
Merke: ECOTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107867
Merke: EKKO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107868
Merke: STANDACILLIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107873
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 107881
Merke: HISTOGNOST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144312
Merke: MICROFLEX
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144315
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144318
Merke: LILLEHAMMER
’94
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144322
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144326
Merke:
PROFESSIONALE DI
ARTHUR KRUPP ITALY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144327
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144328
Merke: STREITBERGER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144329
Merke: FREEDOM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144330
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144331
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144332
Merke: DUNETTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144334
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144339
Merke: ALOEGEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144341
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144343
Merke: KOOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144344
Merke: ELVIS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144345
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144346
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144352
Merke: SOGGETTO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144353
Merke: ALVEOFACT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144354
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144355
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144356
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144357
Merke: GLANOLIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144358
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144362
Merke: RAYMOND-
PULT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144364
Merke: LIFECENTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144366
Merke: SNIASAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144370
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144372
Merke: TRAVELCOURT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144373
Merke: Annevekten
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144374
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144375
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144376
Merke: ARTIFLAM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144378
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144381
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144383
Merke: AQUALENC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144384
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144386
Merke: BENEFIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144387
Merke: STATOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144388
Merke: DOSITOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144390
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144404
Merke: REGENCY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144405
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144406
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144408
Merke: TOGETHER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144409
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144410
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144411
Merke: SKYHAWK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144414
Merke: UNILOCK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144415
Merke: QUOTIENT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144417
Merke: WANTED
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144418
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144420
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144425
Merke: EASIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144427
Merke: NORBLAST SMB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144428
Merke: NORBLAST PMB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144429
Merke: GLEN BACON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144434
Merke: GOLIATH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144436
Merke: FLIXOFORTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144437
Merke: IDC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144440
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144443
Merke: INDATA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144451
Merke: QUARRY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144452
Merke: SILVERPLATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144454
Merke: HEARTWISE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144455
Merke: CAP CANAILLE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144462
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144463
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144464
Merke: DOCEYE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144466
Merke: LABEYE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144467
Merke: SUBMICRO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144468
Merke: PHYTACTIVE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144469
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144470
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144471
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144473
Merke: MICROMASTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144475
Merke: POLYSPOT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144476
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144484
Merke: NEFA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144486
Merke: TEBOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144490
Merke: SACHELLE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144491
Merke: NORWEGIAN
CRUISE LINE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144492
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144495
Merke: FIBROMAC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144498
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144499
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144500
Merke: PERFEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144504
Merke: ALOAIDE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144505
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144506
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144510
Merke: AGFA HIGH
Definition COLOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144514
Merke: EUROCLUB 20
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144515
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144516
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144517
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144521
Merke: COGNEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144522
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144523
Merke: LIFETRAINER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144524
Merke: LIFERIDER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144525
Merke: LIFEROWER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144527
Merke: LIFESTEP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144528
Merke: SNIALENE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144529
Merke: Figur
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 144530
Merke: AVIROCIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144532
Merke: FERTINOVA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144533
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144536
Merke: NORELOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144540
Merke: FRIP STUDIO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144541
Merke: TEXSTRONG
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144542
Merke: Niatrim
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144546
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144547
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144553
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144556
Merke: SUPIMA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144557
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144563
Merke: PACHANGA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144566
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144571
Merke: CONSEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144572
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144574
Merke: DEPOPHALT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144575
Merke: L’ART DE
MARTELL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144577
Merke: COSMERIANCE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144578
Merke: BEDCO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144580
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144582
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144586
Merke: Rhea Silvia
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144587
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144593
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144595
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144596
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144599
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144602
Merke: GLOBETROTTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144604
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144606
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144607
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144609
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144611
Merke: LIFESAVER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144614
Merke: DUCHÉ
Årsak: IFO

Reg. nr.: 144616
Merke: XESCAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 145230
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 145231
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 149334
Merke: Figur
Årsak: BSI

Reg. nr.: 202902
Merke: Figur
Årsak: BSI

Reg. nr.: 500110
Merke: Figur
Årsak: IFO
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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.: 209785

Kunngj. i NT nr.: 36/2001

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

Innsiger: Clinique Laboratories Inc, 767, Fifth Avenue,
New York, NY 10153, US

(111) Int. reg.nr.: 731625

Kunngj. i NT nr.: 35/2001

(730) Innehaver: LuK Lamellen und Kupplungsbau
GmbH, Bühl, DE

Innsiger: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
Neftyanaya Kompaniya “Lukoil”, 11, Sretensky
boulvar, 101000 Moskva, RU









RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


