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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.: 216590 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200110433 (220) Inn dato: 2001.08.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bio Form AS, Postboks 34, 9316
Brøstadbotn, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske produkter for hudpleie; kosmetikk.
KL. 5: Helsekost, i form av preparater til medisinsk bruk,
naturlegemidler, urter for røking for medisinsk bruk,
kosttilskudd, urtete for medisinske formål, urtekapsler,
dietetiske drikker for medisinsk bruk, samt urter for
medisinsk bruk så som hostemikstur og gel.
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; konserverte kjøkkenurter.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Kjøkkenurter; friske frukter og grønnsaker.
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker.
KL. 34: Urter for røking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 216591 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200110806 (220) Inn dato: 2001.09.04

(540)

MOBILITY @ MOVE
(730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München, DE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; software;
computerprogram; registrerte computerprogram;
computerlesbare dataprogram.
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 husholdningsbruk; artikler
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; computerstøttet
overføring av beskjeder og bilder; utleie av tilgangstid til
computernettverk; utleie av kapasitet på et
computernettverk (fremskaffe plass) fra et bredt utvalg av
industrier (varer og tjenester) og for produsenter av varer
og tilbydere av tjenester.
KL. 42: Fremskaffelse av tjenester, nemlig utvikling og
oppdatering av computer hardware og software i
forbindelse med smalbånd (herunder for datamaskiner
med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med
televisjon), online tjenester for design av elektronisk
nettverk, online tjenester for offentlig tilgjengelige
dokumenter samt online tjenester for nyhetsformidling og
online tjenester for distribusjon av informasjonsbrosjyrer;
utvikling, design og drift av computer nettverk; design av
dataprogram; fremskaffelse av tjenester, nemlig utvikling
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og oppdatering av computer hardware og software i
forbindelse med smalbånd (herunder for datamaskiner
med modem) og bredbånd (herunder for televisjon),
online tjenester relatert til akkvisisjon og salg av varer,
tilgjengelige produkter på computer databaser i form av
data, tekst, bilder, lyd eller en kombinasjon av disse
elementer for salg av alle typer varer og tjenester, samt
tilsvarende informasjon og kommunikasjonstjenester for
tredjemann, fremskaffelse av alle kommersielle tjenester i
forbindelse med drift av ovennevnte forretning for ens
eget formål eller for å tilby dem til tredjemann;
fremskaffelse av tjenester, nemlig utvikling og
oppdatering av computer hardware og software i
forbindelse med smalbånd (herunder for datamaskiner
med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med
televisjon), online tjenester for overføring av beskjeder og
bilder, utgående telefontjenester, telekommunikasjon,
tekst-tv tjenester, kommunikasjon via computerterminaler,
overføring av data, tekst, lyd og bilder; opprettelse av
computerdatabaser; utleie av databehandlingsutstyr;
design av dataprogram; design av programmer for
databehandling, utvikling, utarbeidelse og drift av
stemme- og datanettverk for bedrifter (felles nettverk) og
for forbrukere; fremskaffelse av tjenester, nemlig
utvikling og oppdatering av computer hardware og
software i forbindelse med smalbånd (herunder for
datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder for
televisjon), online tjenester for fremskaffelse av
finansielle tjenester, herunder utgående
betalingstransaksjoner, utstedelse av kundekort med
mulighet for innbetalinger; fremskaffelse av tjenester,
nemlig utvikling og oppdatering av computer hardware
og software i forbindelse med smalbånd; (herunder for
datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder for
televisjon), online tjenester for tilgang til informasjon om
reisetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 216680 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200204421 (220) Inn dato: 2002.05.13

(540)

LIVING IMAGE
(730) Innehaver: Xenogen Corp, 860 Atlantic Avenue,
Alameda, CA 94501, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for medisinske undersøkelser og til
vitenskapelige formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217086 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200102702 (220) Inn dato: 2001.02.27

(540)

SHINE
(730) Innehaver: Texman I/S, Lyngvej 3, DK-9000
Aalborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, herunder klær av skinn og tekstiler, samt
strikkeklær for menn; hodeplagg, fottøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217087 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200111886 (220) Inn dato: 2001.10.03

(540)

GET
(730) Innehaver: Findexa AS, Postboks 403 Skøyen,
0213 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 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; elektroniske og magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer;
CD-ROM.
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); trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
globale datanettverkstjenester; datanettbasert
kundeinformasjonstjenester.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design og
utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk,
EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse,
rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner,
dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web,
intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av
dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og
support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og
dataprogramvare; help desk og dataprogram support;
utleie av accesstid til computer databaser; individuell
design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -
nettverk for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217089 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200013 (220) Inn dato: 2002.01.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Mediebedriftenes Landsforening, 0157
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier;
aviser; magasiner og publikasjoner.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217091 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200754 (220) Inn dato: 2002.01.30

(540)

DAYSOFT
(730) Innehaver: Provis Ltd, 5 Livingstone Boulevard
Hamilton International Technology Park, Blantyre, G72
OBP, Skottland, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oppløsningsmidler og rensepreparater for
kontaktlinser; rensepreparater for lorgnetter, briller og
solbriller.
KL. 9: Optiske og oftalmiske linser; lorgnetter; briller,
solbriller, innfatninger for briller og solbriller, linser for
briller og solbriller, etuier for briller og solbriller; holdere
for briller og solbriller; kontaktlinser; etuier og holdere
for kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217092 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203424 (220) Inn dato: 2002.04.11

(540)

GAP
(730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA 94066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske (inkludert
briller, solbriller og tilbehør) apparater og instrumenter,
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for overføring, distribusjon,
transformasjonslagring, tilpassing eller kontroll av
elektrisk strøm; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; numeriske og magnetiske
databærere, grammofonplater, kassettbånd og CD-plater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, software, datalagre og magnethukommelse
for datamaskiner, modemer; video plater, optiske og
numeriske disker, tastebord, dataterminaler, skjermer,
dataprintere; telematiske apparater;
brannslukningsapparater.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, inkludert ur og klokker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217093 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203475 (220) Inn dato: 2002.04.15

(540)

LUMATRON
(730) Innehaver: Coop Danmark A/S, Roskildevej 65,
DK-2620 Albertslund, DK

(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;
brannslukningsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217094 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203491 (220) Inn dato: 2002.04.16

(540)

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

(730) Innehaver: ICA Förlaget AB, Stora Gatan 41, S-
72185 Västerås, SE

(740,750) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma ANS,
Postboks 552 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.
KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217095 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203728 (220) Inn dato: 2002.04.19

(540)

(730) Innehaver: Airwalk International LLC, 603 Park
Point Drive, Suite 100, Golden, CO 80401, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217096 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203738 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

(730) Innehaver: Jon Rune Hagavik, c/o MiljøPartner
Gruppen, Postboks 95, 2011 Strømmen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling og
ventilasjon herunder luftrenseapparater.
KL. 42: Teknologiske tjenester; rådgivning vedrørende
inneklima og ventilasjon samt utarbeidelse av analyser av
inneklima.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217097 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203983 (220) Inn dato: 2002.04.26

(540)

MAILPARTNER
(730) Innehaver: Internett Studio AS, Stasjonsveien 51,
0771 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217098 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203993 (220) Inn dato: 2002.04.26

(540)

TACO AMIGO
(730) Innehaver: Jostein Strømmen, Hjellestadnipen 4,
5259 Hjellestad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Matservering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217099 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205493 (220) Inn dato: 2002.06.12

(540)

STUART WEITZMAN
(730) Innehaver: Stuart Weitzman, 169 Takonic Road,
Greenwich, CT 06830, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217100 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205494 (220) Inn dato: 2002.06.12

(540)

RALPH LAUREN
(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650
Madison Avenue, New York, NY 10022, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217101 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205500 (220) Inn dato: 2002.06.13

(540)

BUYSEC
(730) Innehaver: Buysec AS, Postboks 198, 3603
Kongsberg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer, databehandlingsutstyr og
datamaskiner herunder dataprogrammer vedrørende IT-
sikkerhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217102 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205528 (220) Inn dato: 2002.06.17

(540)

NATTO K2
(730) Innehaver: Natural ASA, Kjørbokollen 30, 1337
Sandvika, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; vitaminpreparater;
kosttilskudd.
KL. 29: Konsentrat og ekstrakter fra gjærende
soyabønner til bruk i næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217103 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205529 (220) Inn dato: 2002.06.17

(540)

NK2
(730) Innehaver: Natural ASA, Kjørbokollen 30, 1337
Sandvika, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; vitaminpreparater;
kosttilskudd.
KL. 29: Konsentrat og ekstrakter fra gjærende
soyabønner til bruk i næringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2003.01.27 - nr 5

9

(111) Reg.nr.: 217104 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205955 (220) Inn dato: 2002.06.26

(540)

DOCKERS
(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. 9: Briller, brilleinnfatninger, solbriller, brilleglass,
brillelenker, brillesnorer; øyeskjermer, okularer,
instrumenter inneholdende okularer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217105 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200205956 (220) Inn dato: 2002.06.26

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere og høyttalersystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217106 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200008839 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

THOMAS GLOBAL
REGISTER

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringelse av årsregistere fremskaffet
gjennom elektronisk overføring av data og dokumenter
via computerterminaler på et globalt nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217107 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200013999 (220) Inn dato: 2000.11.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk.
KL. 3: Såper; rengjøringsmidler med eller uten
desinfiserende tilsetninger; rengjøringsmidler for
industrielle formål.
KL. 5: Veterinære og hygieniske preparater,
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter, fungicider, herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217108 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200101498 (220) Inn dato: 2001.01.31

(540)

MICROLÌTE
(730) Innehaver: Bernàrd Technologies Inc, 919 North
Michigan Avenue, Suite 1710, Chicago, IL 60611, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielt bruk, nemlig
luktfjernende og mikroorganismekontrollerende
gassgenererende kjemiske forstadier for bruk ved
fremstilling av emballasje, kosmetikk, innendørs- og
utendørs bygningsmaterialer, maling, tapet, tekstiler,
HVAC-filtere, sårpleieprodukter og landbruksprodukter;
kjemiske produkter for industrielt bruk, nemlig
gassgenererende kjemiske forstadier for å øke
blodgjennomstrømming for bruk ved fremstilling av
sårpleieprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217109 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200102084 (220) Inn dato: 2001.02.15

(540)

GEONET
(730) Innehaver: Schlumberger Technology Corp, P.O.
Box 1472, Houston, TX 77001, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for olje- og gassundersøkelser,
nemlig for å igangsette oljefeltsapplikasjoner og manualer
distribuert med dette.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.16, 76/110,290

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217110 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200105025 (220) Inn dato: 2001.04.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Selvklebende UV-indikatorputer impregnert med
et middel som reagerer på ultrafiolett lys ved å endre
farge.
KL. 10: Penner for å påføre huden en substans som
reagerer på ultrafiolett lys ved å endre farge.
KL. 16: Engangsbleier av papir og/eller cellulose.

(300) Prioritet:
CH, 2001.01.05, 127/2001

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217111 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200105857 (220) Inn dato: 2001.05.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale
nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og
betennelsessykdommer, sykdommer og infeksjoner i
åndedrettssystemet, autoimmune sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 2000.11.06, 78/033, 954

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217112 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200110388 (220) Inn dato: 2001.08.24

(540)

(730) Innehaver: Blue Collar Records Inc, Orlando, FL,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ringer og smykker.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, herunder plakater og
papir- eller pappmateriell til markedsføring av
rockebandet CREED.
KL. 25: T-skjorter, treningsgensere, topper, poloskjorter,
hatter, jakker, lueskygger, bandanas (store skjerf for
hodet), shorts og andre klær som markedsfører
rockebandet CREED.

(300) Prioritet:
US, 2001.02.27, 78/050,464

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217113 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200113968 (220) Inn dato: 2001.11.29

(540)

MASTERCARD
ADVISORS

(730) Innehaver: MasterCard International Inc, 2000
Purchase Street, Purchase, NY 10577-2509, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bokføring, regnskapsførsel, regnskapskontroll,
økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, analyse
av kostnadspriser; tjenester i forbindelse med bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved
organisasjons- og forretningsledelse, konsultasjoner om
forretnings- og organisasjonsledelse, rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse;
forretningsevaluering, forretningsinformasjoner,
etterforskning for forretninger; rådgivningstjenester ved
forretningsledelse; markedstjenester,
markedsføringstjenester; markedsrådgivningstjenester,
markedsføringsrådgivningstjenester; faglig rådgivning og
konsultasjoner om forretninger; markedsbyråtjenester;
markedsføringsbyråtjenester; markeds-, markedsførings-,
bedrifts- og forretningsundersøkelser; PR-virksomhet;
tilveiebringelse av informasjon.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansieringsvirksomhet; finansrådgivning; finansstyring;
forvaltning av formuer; finansanalyser;
finansinformasjon.
KL. 41: Opplæring i forbindelse med annonsering,
reklame, markedsføring og kommunikasjonsstrategi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217114 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200114035 (220) Inn dato: 2001.12.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Karl P Svendsen Byrå, Postboks 111,
4502 Mandal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217115 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200114475 (220) Inn dato: 2001.12.11

(540)

THE POWER OF ONE
(730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4
Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076-9753, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Engroshandels- og postordrevirksomhet, alle
vedrørende elektrisk og elektronisk tråd, kabel og
ledning, bygningstråd og -vaier, kommunikasjonskabel,
tråd, kabel og ledning for kjøretøyer, arbeidslamper og
datamaskinkabel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217116 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200114476 (220) Inn dato: 2001.12.11

(540)

(730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4
Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076-9753, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Engroshandels- og postordrevirksomhet, alle
vedrørende elektrisk og elektronisk tråd, kabel og
ledning, bygningstråd og -vaier, kommunikasjonskabel,
tråd, kabel og ledning for kjøretøyer, arbeidslamper og
datamaskinkabel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217117 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200110496 (220) Inn dato: 2001.08.31

(540)

SYNVENTIVE
(730) Innehaver: Synventive Molding Solutions, Inc, 10
Centennial Drive, Peabody, MA 01960, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og utstyr for sprøytestøping og
ekstrudering, samt deler og tilbehør dertil; utstyr og
maskindeler for bruk i sprøytestøping og ekstrudering,
nemlig varmkanalprodukter og -systemer; komponenter
for sprøytestøpings- og ekstruderingsmaskiner og -
støpeformer, samt andre produkter for bruk i
sprøytestøping og ekstrudering, herunder flytkontrollere
for formromsporter for sprøytestøping,
varmerørprodukter, multiple kontrollsoneprodukter,
sprøytemaskindyser, innløpsbøssinger, manifolder,
temperaturkontrollere, og komplette faste halvdeler av
sprøytestøpningsverktøy, inkludert varmekanalsystem,
men uten støpeinnsatsplaten (hot halves).
KL. 42:  Analyser av fremstilling av plastdeler via
datamaskinsimulering, nemlig prosessimuleringstjenester
innen området for sprøytestøping og ekstrudering.

(300) Prioritet:
US, 2001.03.05, 76/219,671

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217118 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200110497 (220) Inn dato: 2001.08.31

(540)

(730) Innehaver: Synventive Molding Solutions, Inc, 10
Centennial Drive, Peabody, MA 01960, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og utstyr for sprøytestøping og
ekstrudering, samt deler og tilbehør dertil; utstyr og
maskindeler for bruk i sprøytestøping og ekstrudering,
nemlig varmkanalprodukter og -systemer; komponenter
for sprøytestøpings- og ekstruderingsmaskiner og -
støpeformer, samt andre produkter for bruk i
sprøytestøping og ekstrudering, herunder flytkontrollere
for formromsporter for sprøytestøping,
varmerørprodukter, multiple kontrollsoneprodukter,
sprøytemaskindyser, innløpsbøssinger, manifolder,
temperaturkontrollere, og komplette faste halvdeler av
sprøytestøpningsverktøy, inkludert varmekanalsystem,
men uten støpeinnsatsplaten (hot halves).
KL. 42:  Analyser av fremstilling av plastdeler via
datamaskinsimulering, nemlig prosessimuleringstjenester
innen området for sprøytestøping og ekstrudering.

(300) Prioritet:
US, 2001.04.30, 76/249,259

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217119 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200111100 (220) Inn dato: 2001.09.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Daihen Corp, 2-1-11 Tagawa,
Yodogawa-ku, Osaka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Industrielle arbeidsmaskiner og -apparater;
kontrollapparater og kraftforsyninger for industrielle
arbeidsmaskiner og -apparater; elektriske sveisemaskiner;
apparater for kontroll av sveisesøm; kraftforsyninger for
sveising; enheter for automatisk tilførsel av sveisetråd;
apparater for kontroll av automatisk utmating av
sveisetråd; sveisebrennere; buesveisingmaskiner;
kontrollapparater og kraftforsyninger for
buesveisingmaskiner; bueskjæringmaskiner;
kontrollapparater og kraftforsyninger for
bueskjæringmaskiner; industrielle roboter og
manipulatorer, herunder roboter og manipulatorer for
sveising, buesveising, bueskjæring, smelting,
oppvarming, forsegling; håndteringsroboter og
manipulatorer til flere formål; roboter og manipulatorer
for avskjegging, lett maskinering og boring og
kontrollapparater for forannevnte varer; off-line
læringskontrollapparater til bruk i industrielle roboter og
manipulatorer, herunder roboter og manipulatorer for
sveising, buesveising, bueskjæring, smelting,
oppvarming, forsegling; håndteringsroboter og
manipulatorer til flere formål; roboter og manipulatorer
for avskjegging, lett maskinering og boring; deler og
tilbehører til alle forannevnte varer.
KL. 9: Elektriske kontrollapparater for industrielle
arbeidsmaskiner og -apparater; sensorer for påvisning av
arbeidsstykkers stilling; buesveisingsmaskiner;
kontrollapparater og kraftforsyninger for
buesveisingmaskiner; lagringsmedia, herunder
magnetiske bånd, magnetiske plater, optiske plater,
magneto-optiske plater, halvlederminneanordninger,
kodet med dataprogrammer for følgende varer:
sveisemaskiner, sveisekontrollapparater, kraftforsyninger
for sveising, sveisebrennere, tilførselsesenheter for
sveiseledninger, tilførselskontrollapparater for
sveiseledninger, buesveisingmaskiner; kontrollapparater
og kraftforsyninger for buesveisingmaskiner;
bueskjæringmaskiner; kontrollapparater og
kraftforsyninger for bueskjæringmaskiner; industrielle
roboter og manipulatorer, herunder roboter og
manipulatorer for sveising, buesveising, bueskjæring,
smelting, oppvarming, forsegling; håndteringsroboter og
manipulatorer til flere formål; roboter og manipulatorer
for avskjegging, lett maskinering og boring og

kontrollapparater for forannevnte varer; off-line
læringskontrollapparater til bruk i industrielle roboter og
manipulatorer, herunder roboter og manipulatorer for
sveising, buesveising, bueskjæring, smelting,
oppvarming, forsegling; håndteringsroboter og
manipulatorer til flere formål; roboter og manipulatorer
for avskjegging, lett maskinering og boring; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217120 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112297 (220) Inn dato: 2001.10.15

(540)

TXU ENERGY
(730) Innehaver: TXU UK Ltd, Wherstead, Ipswich, IP9
2AQ England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Elektrisitet.
KL. 4: Brensel; forbrenningsgass; kull; brenseloljer.
KL. 6: Sikkerhetsskap og -skrin; telefonkiosker og -
bokser; metallrør.
KL. 7: Apparater for produksjon og frembringelse av
elektrisitet; deler og tilbehør til forannevnte.
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; telefonhåndsett;
telefonrør og mikrofoner; høretelefoner; alarmer;
tyverialarmer; sikkerhetsalarmer; panikkalarmer;
brannvarslere; røykvarslere; karbonmonoksydalarmer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 16: Papir; trykksaker; skrivesaker og papirvarer;
instruksjons- og undervisningsmateriell.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
bøyelige rør (ikke av metall).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
faktureringstjenester; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre for
dem som ber om det, og som er godkjente og som betaler
en avgift, fakturaer som kombinerer regninger for
periodiske utgifter for varer og tjenester for andre;
plassere annonser og reklame for andre og håndtere ordre
via telefon eller via Internett for salg av varer og tjenester
for andre; markedsføring innen området elektrisk kraft og
naturgass; innkjøp av elektrisitet og vann og naturgass for
andre og innkjøp av apparater som er nødvendige i
forbindelse med disse tjenester; måling av bruk av vann
og brennstoff for kunder.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
faktureringstjenester; utstedelse av regninger/fakturaer
ved fastslåelse av anvendelsesdata innen områdene vann,
naturgass og elektrisitet samt skaffe informasjon relatert
dertil; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon
vedrørende administrasjon og betaling av energiutgifter;
bankvirksomhet; kredittkort-tjenester;
finansieringsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte
tjenester.

KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av
hjemmeredskaper og -installasjoner; rørleggervirksomhet;
tjenester utført av en elektriker; konstruere konstruksjoner
og anlegg til bruk i elektrisk kraftindustri, vann- og
gassindustri; gruvevirksomhet; drift av gruveanlegg for
utvinning av kull og andre fossile brennstoffer;
konstruksjon og installasjon av fiberoptiske og multi-
media linjer og nettverk; konstruksjon av
telekommunikasjonskoblinger/-forbindelser til globale
datamaskin-nettverk; installasjon og vedlikehold av
alarmsystemer og røyk-/brannvarslere;
snekkervirksomhet; malervirksomhet; dekorerings- og
oppussingsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fiberoptisk
nettverksvirksomhet; overføring av data relatert til
anvendelsesdata innen områdene energi, brenselgass,
elektrisitet og vann; cellulartelefonkommunikasjon;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre interaktivt fjernsyn;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre tilgang til Internett eller
til globale kommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjonsvirksomhet via Internett; ekspedisjon
og mottagelse av meldinger via elektroniske media; leie,
leasing og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner
eller komponenter til bruk innen tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av alle forannevnte tjenester;
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonsvirksomhet
relatert til forannevnte tjenester; online
informasjonsvirksomhet; viderebringing av lydopptak,
meldinger og bilder via telekommunikasjonsvirksomhet;
datastøttet overføring av lydmeldinger og bilder.
KL. 39: Distribusjon og forsyning av elektrisitet, gass og
vann; overføring av naturgass gjennom rørledninger;
lagring og distribusjon av brennstoffer til bruk i
produksjon av elektrisitet; forsyning og fremskaffelse av
elektrisitet og brenselgass fra fornybare energikilder,
inkludert hydroelektrisk energi, solenergi, vindprodusert
energi, biomassprodusert energi, energi fra forbrenning av
kloakkslam, og energi fra forbrenning av metan fra
fyllplassområder; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester.
KL. 40: Behandling av materiale; avfallsdeponering;
forbrenning til aske; resirkulering og transformering av
avfall og søppel; bearbeiding og foredling av gass og
andre hydrokarboner; el-framstilling; drift av uavhengige
elektriske kraftstasjoner for andre; dampframstilling;
vannbehandling og -rensing; konsultasjons-,
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
forannevnte tjenester.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet; teknisk tegning og
konsulentvirksomhet; design av strukturer, konstruksjoner
og utstyr til bruk i elektrisk kraft, gass og vannindustri og
for konstruksjon av gruveutstyr og -anlegg; tilveiebringe
analyser og etterspørre profiler vedrørende
energiforbruket til foretak og husholdninger; tilveiebringe
kartlegging og oversikt vedrørende energiforbruk-steder
og -områder og anbefalinger for energisparing;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon vedrørende
bevaring av energi og reduksjon av energikostnader;
konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester
relatert til forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2003.01.27 - nr 5

16

(111) Reg.nr.: 217121 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112298 (220) Inn dato: 2001.10.15

(540)

(730) Innehaver: TXU UK Ltd, Wherstead, Ipswich, IP9
2AQ England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Elektrisitet.
KL. 4: Brensel; forbrenningsgass; kull; brenseloljer.
KL. 6: Sikkerhetsskap og -skrin; telefonkiosker og -
bokser; metallrør.
KL. 7: Apparater for produksjon og frembringelse av
elektrisitet; deler og tilbehør til forannevnte.
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; telefonhåndsett;
telefonrør og mikrofoner; høretelefoner; alarmer;
tyverialarmer; sikkerhetsalarmer; panikkalarmer;
brannvarslere; røykvarslere; karbonmonoksydalarmer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 16: Papir; trykksaker; skrivesaker og papirvarer;
instruksjons- og undervisningsmateriell.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
bøyelige rør (ikke av metall).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
faktureringstjenester; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre for
dem som ber om det, og som er godkjente og som betaler
en avgift, fakturaer som kombinerer regninger for
periodiske utgifter for varer og tjenester for andre;
plassere annonser og reklame for andre og håndtere ordre
via telefon eller via Internett for salg av varer og tjenester
for andre; markedsføring innen området elektrisk kraft og
naturgass; innkjøp av elektrisitet og vann og naturgass for
andre og innkjøp av apparater som er nødvendige i
forbindelse med disse tjenester; måling av bruk av vann
og brennstoff for kunder.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;

faktureringstjenester; utstedelse av regninger/fakturaer
ved fastslåelse av anvendelsesdata innen områdene vann,
naturgass og elektrisitet samt skaffe informasjon relatert
dertil; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon
vedrørende administrasjon og betaling av energiutgifter;
bankvirksomhet; kredittkort-tjenester;
finansieringsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av
hjemmeredskaper og -installasjoner; rørleggervirksomhet;
tjenester utført av en elektriker; konstruere konstruksjoner
og anlegg til bruk i elektrisk kraftindustri, vann- og
gassindustri; gruvevirksomhet; drift av gruveanlegg for
utvinning av kull og andre fossile brennstoffer;
konstruksjon og installasjon av fiberoptiske og multi-
media linjer og nettverk; konstruksjon av
telekommunikasjonskoblinger/-forbindelser til globale
datamaskin-nettverk; installasjon og vedlikehold av
alarmsystemer og røyk-/brannvarslere;
snekkervirksomhet; malervirksomhet; dekorerings- og
oppussingsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fiberoptisk
nettverksvirksomhet; overføring av data relatert til
anvendelsesdata innen områdene energi, brenselgass,
elektrisitet og vann; cellulartelefonkommunikasjon;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre interaktivt fjernsyn;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre tilgang til Internett eller
til globale kommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjonsvirksomhet via Internett; ekspedisjon
og mottagelse av meldinger via elektroniske media; leie,
leasing og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner
eller komponenter til bruk innen tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av alle forannevnte tjenester;
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonsvirksomhet
relatert til forannevnte tjenester; online
informasjonsvirksomhet; viderebringing av lydopptak,
meldinger og bilder via telekommunikasjonsvirksomhet;
datastøttet overføring av lydmeldinger og bilder.
KL. 39: Distribusjon og forsyning av elektrisitet, gass og
vann; overføring av naturgass gjennom rørledninger;
lagring og distribusjon av brennstoffer til bruk i
produksjon av elektrisitet; forsyning og fremskaffelse av
elektrisitet og brenselgass fra fornybare energikilder,
inkludert hydroelektrisk energi, solenergi, vindprodusert
energi, biomassprodusert energi, energi fra forbrenning av
kloakkslam, og energi fra forbrenning av metan fra
fyllplassområder; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester.
KL. 40: Behandling av materiale; avfallsdeponering;
forbrenning til aske; resirkulering og transformering av
avfall og søppel; bearbeiding og foredling av gass og
andre hydrokarboner; el-framstilling; drift av uavhengige
elektriske kraftstasjoner for andre; dampframstilling;
vannbehandling og -rensing; konsultasjons-,
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til
forannevnte tjenester.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet; teknisk tegning og
konsulentvirksomhet; design av strukturer, konstruksjoner
og utstyr til bruk i elektrisk kraft, gass og vannindustri og
for konstruksjon av gruveutstyr og -anlegg; tilveiebringe
analyser og etterspørre profiler vedrørende
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energiforbruket til foretak og husholdninger; tilveiebringe
kartlegging og oversikt vedrørende energiforbruk-steder
og -områder og anbefalinger for energisparing;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon vedrørende
bevaring av energi og reduksjon av energikostnader;
konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester
relatert til forannevnte tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 2001.07.25, 2276124

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217122 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112299 (220) Inn dato: 2001.10.15

(540)

TXU ENERGI
(730) Innehaver: TXU UK Ltd, Wherstead, Ipswich, IP9
2AQ England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Elektrisitet.
KL. 4: Brensel; forbrenningsgass; kull; brenseloljer.
KL. 6: Sikkerhetsskap og -skrin; telefonkiosker og -
bokser; metallrør.
KL. 7: Apparater for produksjon og frembringelse av
elektrisitet; deler og tilbehør til forannevnte.
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; telefonhåndsett;
telefonrør og mikrofoner; høretelefoner; alarmer;
tyverialarmer; sikkerhetsalarmer; panikkalarmer;
brannvarslere; røykvarslere; karbonmonoksydalarmer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 16: Papir; trykksaker; skrivesaker og papirvarer;
instruksjons- og undervisningsmateriell.
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale;
bøyelige rør (ikke av metall).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
faktureringstjenester; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre for
dem som ber om det, og som er godkjente og som betaler
en avgift, fakturaer som kombinerer regninger for
periodiske utgifter for varer og tjenester for andre;
plassere annonser og reklame for andre og håndtere ordre
via telefon eller via Internett for salg av varer og tjenester

for andre; markedsføring innen området elektrisk kraft og
naturgass; innkjøp av elektrisitet og vann og naturgass for
andre og innkjøp av apparater som er nødvendige i
forbindelse med disse tjenester; måling av bruk av vann
og brennstoff for kunder.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
faktureringstjenester; utstedelse av regninger/fakturaer
ved fastslåelse av anvendelsesdata innen områdene vann,
naturgass og elektrisitet samt skaffe informasjon relatert
dertil; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon
vedrørende administrasjon og betaling av energiutgifter;
bankvirksomhet; kredittkort-tjenester;
finansieringsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert tit alle forannevnte
tjenester.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av
hjemmeredskaper og -installasjoner; rørleggervirksomhet;
tjenester utført av en elektriker; konstruere konstruksjoner
og anlegg tit bruk i elektrisk kraftindustri, vann- og
gassindustri; gruvevirksomhet; drift av gruveanlegg for
utvinning av kull og andre fossile brennstoffer;
konstruksjon og installasjon av fiberoptiske og multi-
media linjer og nettverk; konstruksjon av
telekommunikasjonskoblinger/-forbindelser tit globale
datamaskin-nettverk; installasjon og vedlikehold av
alarmsystemer og røyk-/brannvarslere;
snekkervirksomhet; malervirksomhet; dekorerings- og
oppussingsvirksomhet; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fiberoptisk
nettverksvirksomhet; overføring av data relatert til
anvendelsesdata innen områdene energi, brenselgass,
elektrisitet og vann; cellulartelefonkommunikasjon;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre interaktivt fjernsyn;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre tilgang til Internett eller
til globale kommunikasjonsnettverk;
telekommunikasjonsvirksomhet via Internett; ekspedisjon
og mottagelse av meldinger via elektroniske media; leie,
leasing og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner
eller komponenter til bruk innen tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av alle forannevnte tjenester;
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonsvirksomhet
relatert til forannevnte tjenester; online
informasjonsvirksomhet; viderebringing av lydopptak,
meldinger og bilder via telekommunikasjonsvirksomhet;
datastøttet overføring av lydmeldinger og bilder.
KL. 39: Distribusjon og forsyning av elektrisitet, gass og
vann; overføring av naturgass gjennom rørledninger;
lagring og distribusjon av brennstoffer til bruk i
produksjon av elektrisitet; forsyning og fremskaffelse av
elektrisitet og brenselgass fra fornybare energikilder,
inkludert hydroelektrisk energi, solenergi, vindprodusert
energi, biomassprodusert energi, energi fra forbrenning av
kloakkslam, og energi fra forbrenning av metan fra
fyllplassområder; konsultasjons-, informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester.
KL. 40: Behandling av materiale; avfallsdeponering;
forbrenning tit aske; resirkulering og transformering av
avfall og søppel; bearbeiding og foredling av gass og
andre hydrokarboner; el-framstilling; drift av uavhengige
elektriske kraftstasjoner for andre; dampframstilling;
vannbehandling og -rensing; konsultasjons-,



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2003.01.27 - nr 5

18

informasjons- og rådgivningstjenester relatert tit
forannevnte tjenester.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet; teknisk tegning og
konsulentvirksomhet; design av strukturer, konstruksjoner
og utstyr til bruk i elektrisk kraft, gass og vannindustri og
for konstruksjon av gruveutstyr og -anlegg; tilveiebringe
analyser og etterspørre profiler vedrørende
energiforbruket til foretak og husholdninger; tilveiebringe
kartlegging og oversikt vedrørende energiforbruk-steder
og -områder og anbefalinger for energisparing;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre informasjon vedrørende
bevaring av energi og reduksjon av energikostnader;
konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester
relatert til forannevnte tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 2001.05.02, 2269016

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217123 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112836 (220) Inn dato: 2001.10.29

(540)

NIKE
(730) Innehaver: Nike International Ltd, One Bowerman
Drive, Beaverton, OR 97005-6453, 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; briller, solbriller, linser, innfatninger og
etuier, hjelmer for sport; datamaskinvare og
dataprogramvare; globale posisjoneringssystemer;
personlige digitale assistenter; kalorimetre; digitale
lydinnretninger, bærbare digitale musikkspillere,
lenkeklokkeradioer og toveis radioer;
brannslukningsapparater; kompasser og pedometre.
KL. 10: Monitorer for måling av hjerterytme.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, pins, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, ur av alle typer,
høydemålere, kronografer, hastighetsmålere,
stoppeklokker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; detaljsalgstjenester
for skotøy, klær, sportsartikler og for tilbehør beslektet
dermed, herunder også konsultasjon og rådgivning
angående tilpasning, kvalitet og egenskaper ved fottøy,
klær, sportsartikler og tilbehør/utstyr dertil;
kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217124 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112839 (220) Inn dato: 2001.10.29

(540)

(730) Innehaver: GE Energy (Norway) AS, Postboks
125, 2027 Kjeller, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner, anlegg,
systemer og installasjoner for produksjon av elektrisk
kraft; generatorer for elektrisitet; turbiner (unntatt for
landkjøretøyer); ventiler; hydrauliske turbiner; damp- og
gassturbiner.
KL. 11: Generatorer og installasjoner.
KL. 37: Reparasjon, informasjon om reparasjon,
vedlikehold, overhaling og installasjon av maskiner,
turbiner og generatorer; opprettelse/inngåelse og
administrasjon av individuelle servicekontrakter for
reparasjons- og vedlikeholdstjenester; tjenester utført ved
gjenoppbygging og overhaling av kraftmaskiner, motorer,
turbiner, kompressorer, maskiner og maskinpark; utleie av
konstruksjoner og av byggeutstyr; utleie, reparasjon,
vedlikehold, overhaling og installasjonsservice for alle
typer av hydroelektrisk kraftproduksjon, overføring og/
eller distribusjonsanlegg og hjelpemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217125 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200112975 (220) Inn dato: 2001.10.30

(540)

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

(730) Innehaver: Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité v/Bjørn Erik Thuv, Serviceboks 1, Ullevål
Stadion, 0840 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirer, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217126 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200113993 (220) Inn dato: 2001.11.30

(540)

(730) Innehaver: MagneTek Inc, 10900 Wilshire
Boulevard Suite 850, Los Angeles, CA 90024, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vekselrettere og kraftvekselrettere; avbruddssikre
kraftforsynere; kraftforsynere; analoge kraftforsynere;
kompakte PCI kraftforsynere, modulære kraftforsynere,
frontkraftforsynere, kraftforsynere for vekselstrøm-
likestrøm; kraftforsynere for likestrøm-likestrøm; OEM
kraftforsynere; tilpassete kraftforsynere; omformere for
likestrøm-likestrøm; spenningsregulator-moduler for
elektrisk kraft; omformere for elektrisk kraft; likerettere;
systemkontrollere for likestrømskraftverk; enheter for
kraftkontroll; panel for fordeling av kraft til
telekommunikasjon; supplementære kraftfordelingstavler;
sikringstavler for fordeling av strømbrytere; elektriske
kraftforsyningspanel; batteriladere;
kraftelektronikkomformere for forbruksvarer;
kraftelektronikkomformere for brenselceller,
fotoelektronikk og mikroturbiner; spenningsregulatorer;
kontrollere; elektroniske kontrollere for motortrekk;
elektroniske innretninger for kontroll av heismotorer;
elektroniske innretninger for kontroll av kran og
heisesystemer; innretninger for filtrering og regulering av
elektrisitet og for å unngå transiente variasjoner i
spenning eller strøm (kraftkondisjonerere); elektronisk
justerbare innretninger, herunder virvelstrømskoplinger
som justerer og kontrollerer hastigheten og effekten til
elektriske motorer; innretninger for filtrering og
regulering av elektrisitet og for unngå transiente
variasjoner i spenning eller strøm
(kraftledningskondisjonerere); innretninger til å justere og
kontrollere hastigheten i elektriske motorer for å isolere
feil; elektriske vekselstrømmotortrekk-kontrollere.

(300) Prioritet:
US, 2001.06.06, 76/267,775

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217128 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200199 (220) Inn dato: 2002.01.15

(540)

ALTIMA
(730) Innehaver: Altima AS, Postboks 93 Sentrum, 0101
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Erik Børresen - Advokatfirma
Ræder, Postboks 1600 Vika, 0119 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner til bygg og anlegg.
KL. 37: Utleievirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217129 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200543 (220) Inn dato: 2002.01.24

(540)

KUNNSKAPSGARTNERNE
(730) Innehaver: Norsk senter for Informatikk Konsult
AS, Postboks 5189 Majorstua, 0202 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivnings- og konsulenttjenester angående
ledelse og administrasjon av bedrifter for å gjøre
virksomheten bedre stilt til å takle sine eksterne og
interne utfordringer og dokumentbehandling.
KL. 41: Rådgivnings- og konsulenttjenester angående
opplæringsvirksomhet og bibliotekvirksomhet.
KL. 42: Rådgivnings- og konsulenttjenester angående
informasjonsteknologi, design av datanett og utvikling av
organisasjoner, ledere og medarbeidere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217130 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200559 (220) Inn dato: 2002.01.24

(540)

(730) Innehaver: DN Nye Medier AS, Grev Wedelsplass
9, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikrings- og finansinformasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet,
fjernsynssendinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217131 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200832 (220) Inn dato: 2002.02.04

(540)

PONDUS PUB
(730) Innehaver: Barbera Drift AS, Filipstadbrygge 1,
0250 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av drikkevarer.
KL. 43: Restaurant-, bar- og pubvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217132 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200200910 (220) Inn dato: 2002.02.08

(540)

(730) Innehaver: Hafslund ASA v/Morten Schau,
Postboks 2468 Solli, 0202 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Reklamebyråret Circus AS,
Parkveien 62 A, 0254 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 45: Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom
og enkeltmennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217133 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200201157 (220) Inn dato: 2002.02.15

(540)

PELE-SOL
(730) Innehaver: Dresser-Rand Co, Paul Clark Drive,
Olean, NY 14760, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for automatisering av
forretningsmetoder, applikasjonstjenesteyter (ASP) som
frembringer programvare innen automatisering av
forretningsmetoder.
KL. 41: Opplæring og instruksjon av
programvarebrukere.
KL. 42: Programvaredesign-, utviklings- og
programmeringstjenester, tekniske hjelpetjenester nemlig
installering av programvare, overvåking av systemer,
vedlikehold av programvare, feilsøking av
datamaskinvare- og programvareproblemer, analyse- og
konsultasjonstjenester innen området automatisering av
forretningsmetoder.

(300) Prioritet:
US, 2001.08.30, 76/307,409

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217134 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200201158 (220) Inn dato: 2002.02.15

(540)

PELE-SOL
ENGINEERED
SOLUTIONS

(730) Innehaver: Dresser-Rand Co, Paul Clark Drive,
Olean, NY 14760, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for automatisering av
forretningsmetoder, applikasjonstjenesteyter (ASP) som
frembringer programvare innen automatisering av
forretningsmetoder.
KL. 41: Opplæring og instruksjon av
programvarebrukere.
KL. 42: Programvaredesign-, utviklings- og
programmeringstjenester, tekniske hjelpetjenester nemlig
installering av programvare, overvåking av systemer,
vedlikehold av programvare, feilsøking av
datamaskinvare- og programvareproblemer, analyse- og
konsultasjonstjenester innen området automatisering av
forretningsmetoder.

(300) Prioritet:
US, 2001.08.30, 76/307,407

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217135 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200201876 (220) Inn dato: 2002.02.28

(540)

(730) Innehaver: Invivo AS, Postboks 1112 Hillevåg,
4095 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Pakking, adressering, konvoluttering og
utsendelse av informasjonsskriv.
KL. 40: Bearbeiding av materiale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217136 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200202355 (220) Inn dato: 2002.03.15

(540)

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

(730) Innehaver: Learning By Doing AS, Postboks 78,
3174 Revetal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, undervisnings- og
instruksjonsmateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig
eide bedrifter, organisasjoner/foreninger og offentlig
forvaltning; konsulenttjenester; regnskapsførsel.
KL. 36: Tjenesteytelser fra forsikringsvirksomhet,
finansiell virksomhet og monetær virksomhet.
KL. 41: Undervisning, utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet på såvel skoler og universiteter
som voksenopplæring og utdanning av personer; alle
former for opplæring og utdanning av personer.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling
av dataprogrammer.
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført for å dekke
personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217137 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200202356 (220) Inn dato: 2002.03.15

(540)

ØKONOMI
ILLUSTRATOR

(730) Innehaver: Learning By Doing AS, Postboks 78,
3174 Revetal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, undervisnings- og
instruksjonsmateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig
eide bedrifter, organisasjoner/foreninger og offentlig
forvaltning; konsulenttjenester; regnskapsførsel.
KL. 36: Tjenesteytelser fra forsikringsvirksomhet,
finansiell virksomhet og monetær virksomhet.
KL. 41: Undervisning, utdannelsesvirksomhet og
opplæringsvirksomhet på såvel skoler og universiteter
som voksenopplæring og utdanning av personer; alle
former for opplæring og utdanning av personer.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling
av dataprogrammer.
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført for å dekke
personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217138 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203124 (220) Inn dato: 2002.04.04

(540)

MOBILRETUR
(730) Innehaver: Eurovironment AS, Bygdøy Alle 17,
0262 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport og lagring av ødelagte og utrangerte
mobiltelefoner.
KL. 40: Avfallsbehandling så som gjenvinning, sortering
og destruksjon av ødelagte og utrangerte mobiltelefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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(111) Reg.nr.: 217139 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200203803 (220) Inn dato: 2002.04.24

(540)

(730) Innehaver: Norsk Økobær v/Robert Sunde, Sæther
Gård, 2847 Kolbu, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Norskproduserte økologiske bær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217140 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200204131 (220) Inn dato: 2002.04.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Molab AS, Postboks 500, 8601 Mo I
Rana, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Undersøkelse og godkjenning av inneklima i
bygninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27

(111) Reg.nr.: 217141 (151) Reg.dato: 2003.01.02

(210) Søk.nr.: 200204860 (220) Inn dato: 2002.05.28

(540)

(730) Innehaver: Musikk-Miljø AS, Postboks 562
Sentrum, 5806 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 15: Musikkinstrumenter samt dertilhørende utstyr
ikke opptatt i andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.01.27
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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.: 607533
(151) Int. reg. dato: 1993.09.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.10.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Non-alcoholic beverages, particularly with
added mineral substances and vitamins; isotonic
beverages.

Gazette nr.: 23/01

(111) Int. reg. nr.: 741910
(151) Int. reg. dato: 2000.09.13

(540)

PULL-COLLANTE
(730) Innehaver: Wolford AG, Wolfordstrasse 1, A-6901
Bregenz, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, stockings, corsetry articles, footwear.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.05.03, AM 3252/2000
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(111) Int. reg. nr.: 751043
(151) Int. reg. dato: 2000.12.15

(540)

TRIAX
(730) Innehaver: Sokkia BV, 1, Damsluisweg, NL-1332
EA Almere, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Laser instruments not included in other classes.

Gazette nr.: 4/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.11.14, 672412

(111) Int. reg. nr.: 758681
(151) Int. reg. dato: 2001.05.31

(540)

FINALE
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essentials oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

Gazette nr.: 13/01

(111) Int. reg. nr.: 773191
(151) Int. reg. dato: 2001.12.11

(540)

EYE-ON-SI
(730) Innehaver: Atmel Grenoble SA, Avenue de
Rochepleine, F-38120 Saint Egreve, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Camera module comprising an image sensor and
image processing system associated with a chip, optical
system and connection interface.

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.06.29, 01 3 108 774
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int. reg. nr.: 523337

(730) Innehaver: Keimfarben GmbH & Co KG,
Keimstrasse 16, D-86420 Diedorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, weather-resistant paints for protection of
buildings and building elements, mastics.
KL. 19:  Mortar.

(111) Int. reg. nr.: 682573

(730) Innehaver: McCain GmbH, Mergenthalerallee 77,
D-65760 Eschborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, poultry, game and products thereof, also
preserved or deep-frozen; non-living fish, mollusks,
crustaceans and products thereof, also preserved or deep-
frozen; preserved, deep-frozen, dried, cooked or
processed fruit and vegetables (including mushrooms);
preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
potatoes (especially French fries); instant partial meals of
potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios;
vegetable albumin and vegetable extracts for food;
bouillons, soups or soup preparations; delicatessen
salads; prepared meals of meat, fish, poultry, game,
vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs, milk,
cheese and other milk products; beverages (milk
predominating); desserts mainly of milk or milk products;
jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies;
preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats
including margarine.
KL. 30: Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal
flakes, cereal preparations; chips and crisps made of
cereals; chips and crisps made of pastry; deep-frozen
pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches, pancakes,
waffles, also deep-frozen; chocolate and chocolate goods,
sugar goods, fondants, marzipan, rock, puddings; ice
cream; coffee, coffee substitutes, tea, cocoa; non-
alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey,
natural sweeteners; yeast, baking powder, ice cream and
pudding powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise,
sauces (including ketchup and salad dressings),
seasonings, spices.

(111) Int. reg. nr.: 692585

(730) Innehaver: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co KG, Boehnertweg 9, D-45359 Essen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Goods made of leather or of leather imitations,
namely handbags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain as well as small
articles of leather, in particular purses, pocket wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.
KL. 25: Clothing, headgear.

(111) Int. reg. nr.: 727570

(730) Innehaver: ThyssenKrupp Stahl AG, Kaiser-
Wilhelm-Strasse 100, D-47166 Duisburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Common metals and their alloys and products
thereof (with the  exception of springs), especially strips,
sheets, tubes and their accessories, namely sleeves, bands
and fittings, elongated profiles, wires and ropes (not for
electrical purposes) and wire meshes and other wire
products, welding wires, casted, pressed, drawn and by
machining produced forming parts, namely rings, toothed
rims, bearing parts, scaffoldings and their parts, namely
sheetings, supports and beams, transportable buildings
and their parts, namely roof-, ceilings- and wall-building
elements and windows, doors and gates; storage and
transporting casings, chains (not for vehicles),
ironmongery, small items of metal hardware, namely
screws, rivets and nails, rails and other trackway parts for
track-guided vehicles; ores; hard metals and other hard
goods and their alloys.
KL. 9:  Permanent magnetic materials and permanent
magnets.
KL. 12:  Parts of vehicles, namely building parts for the
body as semi-finished tailored blanks, parts for the
suspension of wheels and steering, wheels.
KL. 37:  Construction and starting operation of industrial
plants, especially steel works, repair of machines.
KL. 42:  Planning of industrial plants, especially steel
works.

(111) Int. reg. nr.: 741246

(730) Innehaver: Casa Vinicola Calatrasi SrL, Via
Municipio N. 11, I-90048 San Giuseppe Jato (Palermo),
IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers).
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(111) Int. reg. nr.: 752774

(730) Innehaver: Valentino Globe BV, 45, Aert van
Nesstraat, NL-3012 CA, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments not included in other classes,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(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, data processing equipment and computers;
fire extinguishers.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other
classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; 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; printing blocks.
KL. 18:  Umbrellas.
KL. 19:  Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames; goods, not included
in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastics,
not included in other classes.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain, earthenware not included in other classes.
KL. 24:  Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing (excluding gloves and shoes).
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall
hangings.
KL. 34:  Tobacco; smokers’ requisites; matches.
KL. 35:  Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; business intermediation
services provided in connection with the sale of the
above-mentioned goods; gathering (for others) the above-
mentioned goods (excluding their transport) enabling
consumers to see and purchase the above goods
conveniently; consulting services in gathering (for others)
the above-mentioned goods.

(111) Int. reg. nr.: 756224

(730) Innehaver: Zentaris AG, Weismüllerstrasse 45, D-
60314 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations; sanitary
preparations; all for use in the treatment of
endocrinological and oncological diseases and disorders.
KL. 10:  Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, with the exception of inhalers and other
respiratory devices.
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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.: 129343
Merke: TRAIL BLAZER
Årsak: IFO

Int. reg. nr.: 728588
Merke: NOSPAM
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 767449
Merke: ISTOVEL
Årsak: BSI
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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.: 216025

Kunngj. i NT nr.: 45/2002

(730) Innehaver: Creo Ventures AS, 0258 Oslo, NO

Innsiger: Creo Inc, 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC
V5G 4M1, CA

(111) Int. reg.nr.: 768330

Kunngj. i NT nr.: 44/2002

(730) Innehaver: Elvis Mustafov, Derchinger Strasse 86,
D-86165 Augsburg, DE

Innsiger: Bacardi & Company Ltd, Postfach 470, LI-
9490 Vaduz, LI

(111) Int. reg.nr.: 768979

Kunngj. i NT nr.: 44/2002

(730) Innehaver: Przedsiebiorstwo POLMOS Bialystok
SA, ul Elewatorska 20, 15-950 Bialystok, PL

Innsiger: V & S Vin & Sprit AB, Förmansvägen 19, S-
117 97 Stockholm, SE
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