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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.: 216306 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200112812 (220) Inn dato: 2001.10.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Open Interface Inc, 15-12,
Shinyokohama 2-chome, Kohuku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskin software, datamaskin hardware,
halvlederbrikker, elektroniske kretser, software til bruk
ved telekommunikasjonsutstyr og digitaliserte apparater.
KL. 42: Utforming, produksjon og/eller vedlikehold av
datamaskin software og software til bruk ved
telekommunikasjonsutstyr og digitaliserte apparater;
testing og/eller forskning av kompatibiliteten av
datamaskin software og software til bruk ved
telekommunikasjonsutstyr og digitaliserte apparater;
testing og/eller forskning av kompatibiliteten av
datamaskin hardware; leasing av tilgangstid til en
datamaskinbase; utleie av datamaskin software og/eller
hardware, utleie av datamaskin software via on-line;
rådgivning om opphavsrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217944 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206301 (220) Inn dato: 2002.07.11

(540)

(730) Innehaver: Brynhildsen AS, Wernersholmvei 81,
5232 Paradis, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
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.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(unntatt salatdressinger); krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 217983 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 19895942 (220) Inn dato: 1989.12.06

(540)

(730) Innehaver: Power Up Scandinavia AB, Box 171,
734 01 Hallstahammar, SE

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

Avdelt fra søk.nr. 19935538

(111) Reg.nr.: 217984 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 19964330 (220) Inn dato: 1996.07.18

(540)

(730) Innehaver: Marvel Characters, Inc, Calabasas, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, herunder t-skjorter, treningsgensere,
skjorter, shorts, bukser, arbeidsklær, jakker og kåper,
badetøy, regntøy, nattøy, badekåper, hatter, skjerf, slips,
sokker, sko, joggesko, strandsko, tøfler, kostymer relatert
til tegneserier og/eller tegneseriefigurer og/eller
tegneseriekarakterer, unntatt følgende dameklær:
korsetter, dameundertøy og tettsittende trikot.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 217985 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 199911707 (220) Inn dato: 1999.11.11

(540)

SOLSIKKEBARNA
SOS-BARNEBYER

(730) Innehaver: Stiftelsen SOS-barnebyer Norge,
Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Ulf K Dahl, Postboks 186
Vinderen, 0319 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Grammofonplater, kassetter (herunder bl.a.
lydkassetter, videokassetter, minidisk, DVD), CD og
andre innretninger for gjengivelse av lyd og bilder.
KL. 28: Spill og leketøy.
KL. 35: Reklametjenester for SOS-barnebyers
virksomhet, herunder radioreklame, TV-reklame og
reklame tilknyttet andre elektroniske medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217986 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 199913096 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

(730) Innehaver: Grande Trevare AS, 6315 Innfjorden,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, varer av tre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

Avdelt fra søk.nr. 19973941

(111) Reg.nr.: 217987 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200004131 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: New Zealand Kiwifruit Marketing
Board, Newton, Auckland, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer; sauser.

(300) Prioritet:
NZ, 1996.12.03, 270372

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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Avdelt fra søk.nr. 19973941

(111) Reg.nr.: 217988 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200004132 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: New Zealand Kiwifruit Marketing
Board, Newton, Auckland, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks- og hagebruksprodukter; friske frukter
og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og
blomster.

(300) Prioritet:
NZ, 1996.12.03, 270373

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217989 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200008222 (220) Inn dato: 2000.07.17

(540)

BILXTRA
(730) Innehaver: AS Sørensen og Balchen, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Lakker, rustbeskyttelsesmidler, fett mot rust,
korrosjonshindrende midler, oljer mot rust.
KL. 3: Midler til vasking, rengjøring, polering,
flekkfjerning samt til sliping; såper; rustfjerningsmidler;
sandpapir, slipepapir, smergelpapir.
KL. 4: Motordrivstoffer, petroleumsprodukter, oljer,
smøreoljer.
KL. 7: Motordeler, bildeler, mekanisk drevne
håndverktøy.
KL. 8: Manuelt drevne håndverktøy og redskaper.
KL. 9: Måleinstrumenter, instrumenter til kontroll og
signalering; brannslukningsapparater.
KL. 11: Kjøle- og varmebokser; apparater og innretninger
for belysning, oppvarming, kjøling og ventilasjon;
elektriske griller; vannvarmere.
KL. 12: Bildeler, bilkomponenter, biltilbehør, bilutstyr,
reservedeler og elementer til de forannevnte varer; fendere;
skistativer for biler.
KL. 20: Nummerskilt, ikke av metall, for kjøretøyer, skilt,
ikke av metall; campingmøbler.
KL. 21: Svamper, børster (ikke malerpensler), gjenstander
til rengjøringsformål; stålull; poleringsmateriell.
KL. 22: Presenninger, presenninger for kjøretøyer; tau,
slepetau for biler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217990 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200011192 (220) Inn dato: 2000.09.21

(540)

JETZET
(730) Innehaver: Ed Cortes, c/o Kvalito, Grensen 17,
0159 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet for internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 217992 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200101283 (220) Inn dato: 2001.01.26

(540)

(730) Innehaver: Carl Allers Etablissement, A/S,
Vigerslev Alle 18, DK-2500 Valby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske publikasjoner, herunder aviser,
magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format,
eller distribuert on-line eller via multimedianettverk.
KL. 16: Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter,
magasiner og bøker, fotografier, instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217993 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200101814 (220) Inn dato: 2001.02.07

(540)

TORPRO
(730) Innehaver: Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
NJ 07940-0874, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217994 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200102783 (220) Inn dato: 2001.03.01

(540)

HEXTEND
(730) Innehaver: BioTime Inc, 935 Pardee Street,
Berkeley, CA 94710, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig bloderstatninger
og plasmautvidelsesprodukter for mennesker og til
veterinær bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 217995 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200109238 (220) Inn dato: 2001.07.31

(540)

(730) Innehaver: Zoom Grafisk AS, Postboks 4166
Gulskogen, 3005 Drammen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217996 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200114033 (220) Inn dato: 2001.12.04

(540)

NOVEON
(730) Innehaver: Noveon IP Holdings Corp, 9911
Brecksville Road, Cleveland, OH 44141-3247, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielt bruk; kjemiske
produkter og -sammensetninger til bruk som
utgangsmateriale, tilsetningsstoffer, ingredienser og
sammensetninger i produkter til personlig pleie og
kosmetikk, husholdningsprodukter, polymerprodukter,
farmasøytiske preparater, matvarer  og drikkevarer,
automotivindustri, hjemmeinnredning, klær, fritidsutstyr,
industrielle bestrykningsmidler, grafisk kunst, papir
bestrykningsmidler, klebemidler, vannbehandling, dekk,
petroleumsprodukter og støpt plast; plast og polymerer
for bruk i industrielle prosesser og ved fremstilling av
produkter innen tekstil, medisin, kommunikasjon,
geofysikk, audiovisuelle produkter, militær industri,
fritidsprodukter, industriprosesser, rørsystemer,
industrielle  rørsystemer, sprinkleranlegg, bygg og anlegg,
elektronikk, maling, automotiv industri, fottøy, industrielt
utstyr og luftfartsindustri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217998 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200114799 (220) Inn dato: 2001.12.21

(540)

MARLEY ESTEEM
(730) Innehaver: Marley (UK) Ltd, 1, Suffolk Way,
Sevenoaks, Kent TN13 1SD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Fliser, heller, kakler og teglstein for gulv; gulv og
materialer for bruk i konstruksjon av gulv; gulvbelegg.
KL. 27: Gulvbelegg og gulvbeleggmateriale; gulvbelegg i
form av ruller, fliser og flak; gulvbelegg av plast og vinyl.

(300) Prioritet:
GB, 2001.07.27, 2276365

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 217999 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200200211 (220) Inn dato: 2002.01.15

(540)

GLYFOS
(730) Innehaver: Cheminova A/S, Postboks 9, DK-7620
Lemvig, DK

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218000 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200200283 (220) Inn dato: 2002.01.18

(540)

KRONOS ECOCHEM
(730) Innehaver: Kronos International Inc, Peschstrasse
5, D-51373 Leverkusen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske vannbehandlingsmidler; presipitanter og
flokkuleringsmidler, kondisjoneringsmidler,
gassrensemidler, gjødningsmidler, kjemiske
tilsetningsmidler for bygningsmaterialer og komponenter
for bygningsmaterialer.
KL. 2: Ubearbeidete pigmentmaterialer, fargestoffer.
KL. 5: Mose-herbicider, midler for forebyggelse av
jernmangelsykdommer; tilsetningsmidler for
næringsmidler.
KL. 31: Tilsetningsmidler for dyrefôr.
KL. 42: Prosessplanlegging og tekniske
konsultasjonstjenester vedrørende bruk av produktene
oppført under de ovennevnte klassene,
konsultasjonstjenester og assistanse vedrørende
idriftsettelse av utstyr for lagring og/eller måling av
produktene oppført under de ovennevnte klassene,
implementering av prøver for produktutnyttelse, tekniske
tjenester for å løse applikasjonsrelaterte problemer ved
bruk av produktene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218001 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200200971 (220) Inn dato: 2002.02.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: EMI Music Norge AS, Carl Johansgate
3, 7491 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Kjell Heggvold, Postboks 281
Sentrum, 7402 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Grammofonplater, CD’er, musikk-/lydkassetter,
videokassetter, DVD-plater og andre lyd- og bildebærende
media.
KL. 16: Bøker og trykksaker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet fra scene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218002 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200201002 (220) Inn dato: 2002.02.14

(540)

(730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment
(also trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-1,
Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Museunderlag for datamaskiner; mus for
datamaskiner; elektroniske kretser, magnetiske disker,
disketter og magnetiske bånd, kodedatamaskinprogram for
kryptering og dekryptering av informasjonsdata;
informasjonsprøveinnretninger, krypterings- og
mikroprogrammeringsinnretninger for
informasjonsbehandlingsmaskiner; festeutstyr for
mobiltelefoner; polaroidkameraer med filmer; maskiner og
instrumenter for fornøyelsesparker; spilleautomater;
nedlastbare datamaskinprogram; nedlastbare elektroniske
publikasjoner; nedlastbar videospillprogramvare;
elektroniske kretser, magnetiske disker og disketter,
magnetiske bånd, optiske disker og disketter, CD-ROM,
magnetiske kort, og andre minnemediakodete assembler,
kompilatorer og datamaskinprogrammer for
programvareutvikling og datamaskinprogrammering;
krypteringsinnretninger og -utstyr til bruk ved kryptering
innen telekommunikasjon; elektroniske kretser,
magnetiske disker og disketter, optiske disker og
disketter, magnetoptiske disker og disketter, CD-ROM
(Compact Disk ROM), magnetiske bånd og Digital
Versatile Discs ROM kodede videospillprogram for
personlig bruk; elektroniske kretser, magnetiske disker og
disketter, optiske disker og disketter, magnetoptiske
disker og disketter, CD-ROM (Compact Disc Roms),
magnetiske bånd og Digital Versatile Disc ROM kodede
videospillprogram for forretningsbruk; kontrollere,
joysticks, minnekort, volumkontrollere, mus og andre
deler og tilbehør for videospill med fjernsyn for personlig
bruk; magnetiske disker og disketter, optiske disker og
disketter, magnetoptiske disker og disketter, CD-ROM
(Compact Disc Roms), magnetiske bånd og Digital
Versatile Disc ROM kodede magasiner, blader, bøker,
aviser, kart, bilder, avbildning og litteral informasjon;
apparater og instrumenter for vitenskapelige
undersøkelser og forskning i laboratorier;
undervisningsmodeller og prøveeksemplarer;
måleapparater med standard måleenheter; måleapparater
med deriverte måleenheter; presisjonsmålemaskiner og -
instrumenter; automatiske kontrollmaskiner og -
instrumenter; materialtestingsmaskiner og -instrumenter;
overvåkingsmaskiner og -instrumenter; astronomiske
målemaskiner og instrumenter; dekkdiagrammer for
identifisering av dekkevne til maling; termosensitive ark
for temperaturindikasjon; stålstykker for testing av
rustdannelser; kraftfordeling og/eller kontrollapparater;

roterende omformere; faseregulatorer; tørrelementer;
våtelementer; akkumulatorer og batterier; fotoelektriske
batterier og elementer; elektriske eller magnetiske
måleapparater og prøveapparater; elektriske ledninger;
elektriske kabler; fotografiske apparater og instrumenter;
filmapparater og -instrumenter; teleskop; mikroskop;
briller og beskyttelsesbriller; deler og tilbehør til briller og
beskyttelsesbriller; bearbeidete glass (ikke til
bygningsbruk); brannseil; livbelter; redningsvester;
redningsbøyer; telefonapparater;
trådkommunikasjonsapparater; frekvensbæreapparater;
kringkastingsapparater; radiokommunikasjonsapparater;
radioapplikasjonsapparater;
fjernkontrolltelemetriapparater; audiofrekvensapparater;
videofrekvensapparater; deler og tilbehør for elektriske
kommunikasjonsapparater og instrumenter; EP-plater;
LP-plater; metronomer; omkodede CD-plater;
datamaskiner; elektronmikroskop; elektroniske
bordkalkulatorer; ordbehandlere; røntgenrør (ikke for
medisinsk bruk); lysfølsomme rør; vakuumrør;
likeretterrør; katodestrålerør; utladningsrør; termistorer;
dioder; transistorer; elektronrør; halvlederelementer
(halvlederinnretninger); integrerte kretser; integrerte
kretser i stor målestokk; elektriske strykejern til
husholdningsbruk; elektriske krølltenger for
husholdningsbruk; elektriske summere til
husholdningsbruk; eksponerte kinofilmer; eksponerte
billedbånd; lysbilder; transparenter, monterte lysbilder;
kodede videodisker, -disketter og bånd; myntautomater og
salgsautomater (automatiske distribusjonsmaskiner);
videospill med fjernsyn for personlig bruk.
KL. 16: Adresseplater for adresseringsmaskiner;
adresseklisjéer; adresseringsmaskiner; klebebånd for
papirvarer og husholdningsbruk; limbånd for papirvarer
og husholdningsbruk; plakatholdere av papir eller kartong;
albumer; almanakker; akvareller; akvariedeksler;
arkitektmodeller; aritmetiske tabeller; atlas; poser til bruk
i mikrobølgeovner; kuler for kulepenner; papirsmekker;
tavler; gardiner av papir; trekkpapir; lyskopier; duk for
bokbinding; bokbindingstråder; bokbindingsmaterialer;
innbundne bøker; bokstøtter; hefter; bokmerker; bøker;
hylser for flasker av kartong eller papir; emballasje for
flasker av kartong eller papir; penneskrin; esker av
kartong eller papir; regnetabeller; kalendere; lerret for
maling; karbonpapir; kartong; kartongvarer; papphylser;
kort; kataloger; kritt for litografier; krittholdere;
rosenkranser; tegnekull; kart; farvelitografier; sigarbånd;
hefteklemmer for kontor; bokbindingsstoffer; brikker av
papir; tegneserier; passere for tegning; vinkelhaker;
konfetti; kontrollsjetonger; tråd for bokbinding;
potteskjulere av papir for blomsterpotter; melke- og
fløtekartonger; dekalkomanibilder; diagrammer; T-linjaler;
tegnebrett; tegneinstrumenter; tegnemateriell;
tegneblokker; tegnepenner; tegnestifter; tegnesaker;
tegnevinkler; duplikatorer; elastiske bånd for kontorbruk;
papir for elektrokardiogram; galvanoplastiske klisjéer;
graveringsplater; graverte kunstgjenstander;
konvoluttklistremaskiner for kontorer;
raderingsprodukter; raderingssjablonger; etsenåler;
raderinger; stoffer for bokbinding; ansiktshåndklær av
papir; filtreringspapir; blomsterpotteskjulere av papir;
dokumentomslag; fyllepenner; kurvelinjaler; geografiske
kart; lim for papirvarer og husholdningsbruk;
marmoreringskammer; grafiske trykk; grafiske
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fremstillinger; grafiske reproduksjoner;
lykkeønskningskort; gummiert lerret (papirhandelvarer);
håndapparater for etikettering; armstøtter for malere;
lommetørklær av papir; skrifttypemodeller for kopiering;
hatteesker av kartong; hektografer; histologiske snitt for
undervisningsformål; malerruller; hygienisk papir;
indeksregistre; kinesisk blekk; akvarier (innendørs); blekk;
blekkstifter; blekkputer; fargebånd; fargebånd for printere;
sverteduker for dokumentreproduksjonsmaskiner;
sverteduk for duplikatorer; blekkholdere; blekkhus;
fiskelim for papirvarer eller husholdningsbruk;
dokumentomslag; etiketter, ikke av tekstil; brevkurver;
litografiske steiner, litografiske kunstgjenstander;
litografier; ringpermer; lysende papir; markeringskritt;
ølbrikker; stensilapparater og -instrumenter; modellerkitt;
modellermasse, modellerpasta, modellervoks, ikke for
dental bruk; hilsningskort med musikk;
avsminkingsservietter av papir; flyveblad; aviser;
pennesplitter; pennesplitter av gull; notisbøker,
nummereringsapparater; datostempler;
perforeringsapparater for kontorbruk; kontorrekvisita,
unntatt møbler; oljetrykk; innpakningsmateriale av
stivelse; innpakningspapir; malerkoster; pensler for
malere; staffeli for malere; paletter for malere; brosjyrer;
papir; dokumentklyper; papir for registreringsapparater;
papirbånd; papirbånd og -kort for registrering av
dataprogrammer; binders; brevpresser; pappmasjé;
pergamentpapir; passomslag; klister for papirvarer eller
for husholdningsbruk; mønstre for kjolesøm; mønstre for
klær; pennaler, penneklemmer, pennetørkere;
blyantholdere; blyantstiftholdere; blyantstifter;
blyantspissere; blyantspissemaskiner; blyanter;
penneholdere; perforert papp for Jacquardvev;
tidsskrifter; fotogravyrer; fotografiholdere; fotografier;
bilder; plakater av papir eller kartong; kuvertbrikker av
papir; planleggere; klebende, strekkbar plastfilm for
palletering; plastfilm for emballering; plastilin for
modellering; spillkort; portretter; frimerker; postkort;
plakater; trykksaker; trykte publikasjoner; trykte
timetabeller; filtunderlag for trykking, ikke av tekstil;
regletter for trykking; trykklisjéer; trykkerityper;
prospekter; støvsugerposer av papir; valser for
skrivemaskiner; rosenkranser; viskelær; utklippsbøker;
forseglingsmasse (papirhandel); forseglingsmaskiner for
kontor; forseglingsstempler; forseglingsoblater;
forseglingsvoks; selvklebende bånd for papirvarer eller
husholdningsbruk; folier av regenerert cellulose for
emballasje; skilt av papir eller kartong; sølvpapir; grifler;
sangbøker; spoler for fargebånd; vinkellinjaler;
stempelputer; stempelholdere; holdere for penner og
blyanter; stifter for kontorbruk; skrivesaker;
stålbokstaver; stålpenner; mønsteretuier; sjablonger;
stensiler; bordtepper av papir; bordduker av papir;
bordbrikker av papir; bordservietter av papir; kortryttere
for kartotekkort; skredderkritt; avrivingskalendere;
jordglobuser; tegnestifter; billetter; papirservietter for
fjerning av sminke; toalettpapir; papirhåndklær;
kalkerlerret; rissenåler for tegneformål; kalkerpapir;
kalkertegninger; brett for sortering og telling av mynter;
tastatur for skrivemaskiner; bånd for skrivemaskiner;
vignetteringsapparater; viskosefolier for emballasje;
vokset papir; papir av tremasse; innpakningspapir;
mansjetter for å holde på glass skriveinstrumenter;
skrivepensler; skrivekritt; skriveinstrumenter;

skrivematerialer; skrive- eller tegnebøker; skriveunderlag;
skrivepapir; skrivetavler; skriveplater.
KL. 28: Bueskyttertilbehør; backgammonspill; baller for
spill; vektstenger til vektløfting; baseballhansker; balltre
for spill; bjeller for juletre; biljardkuler; tupper til
biljardkøer; biljardkøer; biljardmarkører; biljardbånd;
biljardbord; luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh;
apparater for kroppsoppbygging; apparater for trening av
kroppen; apparater og maskiner for bowling; buer for
bueskyting; boksehansker; byggesett (leketøy); holdere
for lys for juletrær; kalk for biljardkøer; dambrett;
sjakkspill; sjakkbrett; føtter for juletrær; juletrær av
syntetiske materialer; skyteskiver for leirdueskyting;
klatreseletøy; myntstyrte biljardbord; trylleapparater;
cricketvesker; terningsbeger; dartspiler; lokkemat for jakt
eller fiske; terninger; diskos; dukker; dukkesenger;
dukkeklær; tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer;
dominospill; dambrett; håndvekter (manualer); skikanter;
tivoliapparater; fektehansker; fektemasker; fektevåpen;
fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; flottører for
fiske; floretter for fekting; håndholdte spill med flytende
krystallskjermer/display; håndholdte elektroniske spill;
hansker for spill; golfbager med eller uten hjul; golfkøller;
golfhansker; fortom for fisking; tarmstrenger for racketer;
hangglidere; hockeykøller; hesteskospill; skøyter for is;
tråvinder for draker; draker; håver for sportsfiskere;
fiskesnører; lokkemat for jakt eller fiske; mah-jong
(kinesisk selskapsspill); kuler for spill; marionetter; nett
(sportsartikler); kjegler; paraglider; selskapsspill;
selskapsleker; lekeballonger; lekeballer; tøyleker;
lekedukker; ringspill; racketer; fiskesneller; leker med
ringer; gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller for
stasjonære treningssykler; seilebrett; forminskede
modeller av kjøretøyer; skiskraper; fjærballer (spill);
rullebrett; skøyter (støvel med skøytejern); skibindinger;
ski; kjeglespill; overtrekk for ski; stasjonære
treningssykler; strenger for racketer; surfingbrett;
surfingski; husker; bord for fotballspill; bord for
tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; tennisnett;
teatermasker; karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy;
leketøy; leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks.
KL. 35: Regnskapstjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; annonsebyråer; annonse- og
reklamevirksomhet via postordre; auksjonssalg;
regnskapskontroll; reklameoppslag; bokføring;
forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; etterforskning for forretninger;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om
bedriftsledelse; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse
for utøvende kunstnere; rådgivning for forretningsledelse;
bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon;
bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter;
innsamling av informasjon for bruk i databaser; datastyrt
on-line bestillingstjenester i området av
videospillapparater til bruk kun ved fjernsynsmottakere
og deres software; analyse av kostnadspriser;
demonstrasjon av varer; utsendelse av reklamemateriell;
utsendelse av reklameannonser; utsendelse av vareprøver;
dokumentkopiering; økonomiske beregninger;
rasjonaliseringsekspertise; arbeidsformidling; evaluering av
trær på rot; evaluering av ullvarer; gradering av ullvarer;
import- og eksportagenturer; lokalisering av varevogner
ved hjelp av computer; markedsundersøkelser;
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markedsstudier; modelltjenester for reklame og salg; utleie
av kontormaskiner og -utstyr; meningsmåling; organisering
av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer
for salg og markedsføring; utendørsreklame; utarbeidelse
av lønningslister; konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; personellrekruttering; fotokopiering;
fremskaffelse av informasjonstjenester vedrørende nye
varer, nemlig magasiner, videospill og videoer; Public
Relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster;
publisitetsvirksomhet; reklamebyråer; utarbeidelse av
reklametekster; utleie av reklamemateriell; radioreklame og
-annonsering; omflyttingstjenester; utleie av reklameplass;
utleie av fotokopieringsmaskiner; detaljhandel av
videospillmaskiner og deres software, herunder også via
internett; sekretærtjenester; dekorering av butikkvinduer;
stenografi; statistisk informasjon; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av
skatteberegning; fjernsynsannonsering; fjernsynsreklame;
transkripsjon (avskrift); maskinskrivning; oppdatering av
reklamemateriale; taksering av trær på rot;
tekstbehandling.
KL. 36: Ulykkesforsikring; boligformidling;
aktuarvirksomhet; finansanalyser; antikvitetstaksering;
bestyrelse av leiegårder; kunsttaksering;
kausjonistvirksomhet; bank- og finansieringsvirksomhet;
kapitalinvesteringer; veldedighetsinnsamlinger; verifisering
av sjekker; clearingvirksomhet angående pengeveksling,
regnskapsføring og pengeinnkassering og -innsamling via
computernettverk; clearingvirksomhet (valuta);
kredittkontorer; kredittkorttjenester; tollspeditører;
kjøpekorttjenester; inkassoforretninger og -kontor;
deponering av verdipapirer og verdisaker; elektroniske
fondstransaksjoner; elektroniske
avgiftsinnsamlingstjenester; elektroniske
handelsbetalingstjenester, nemlig etablering av
fondsregnskaper brukt til kjøp av varer og tjenester via
internett; pengeveksling; faktoringselskaper;
formynderskap; finansrådgivning; finansieringsvurdering
av forsikring, bank og fast eiendom; finansinformasjon;
forvaltning av formuer; finansiell sponsorvirksomhet;
finansieringstjenester; brannforsikring; konsulentbistand
og veiledning i skattespørsmål; fondsinvesteringer;
elektroniske fondstransaksjoner; garantier; sykeforsikring;
avbetalingskreditt; banktjenester utført fra en datamaskin;
meglerforretninger for fast eiendom; forsikring av avgifter
for varer og tjenester via internett; avdragslån;
forsikringsagenturer; forsikringsrådgivning;
forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet; utstedelse
av kredittkort; utstedelse av verdianvisninger; utstedelse
av reisesjekker; finansiering ved leasing og kjøp; utleie av
landbrukseiendommer; forpaktningsvirksomhet; lån mot
sikkerhet; livsforsikring; utlån (finansiering); sjøforsikring;
utlån mot pantesikkerhet; fondsopprettelse;
mynttaksering; innsamlingsbyråer; pantelån; private
autentifiserte tjenester via internettkommunikasjon;
eiendomsomsetning; taksering av fast eiendom;
eiendomsmeglere; bestyrelse av fast eiendom;
husleieinnkreving; utleie av kontorer; utleie av boliger;
utleie av leiligheter; pensjonsutbetalingstjenester;
safedeponering; sparebanker; børsmeglervirksomhet;
frimerketaksering; børsnoteringer; børs- og
obligasjonsmeglervirksomhet; garantier og kausjon;
bestyrelse av familiestiftelser.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester;

kommunikasjon ved dataterminaler; telegrafisk
meddelelse; telefonisk kommunikasjon; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk post;
elektroniske oppslagstavletjenester; telefakstjenester;
informasjon om telekommunikasjon; budtjenester;
nyhetsbyråer; tilveiebringelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt
datamaskinnettverk; tilveiebringelse av tilgangstid til et
globalt datamaskinnettverk; radiokringkasting; utleie av
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;
satellittoverføring; telegramforsendelse;
telekommunikasjonsomdirigeringstjenester og
koblingstjenester; telefonkonferansetjenester;
telegraftjenester; telefontjenester; fjernsynskringkasting;
fjernsynskringkastingstjenester fremskaffet via on-line fra
et datamaskinnettverk; fjernskrivertjenester;
telegramoverføringer; bestillingstjenester for
videooverføring; nyhetsagenturtjenester.
KL. 41: Fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet;
dressur av dyr; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer;
organisering og ledelse av symposium; arrangering av
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter for
kulturelle arrangementer; bokbusstjenester;
kinematografiske tjenester tilbudt on-line fra et
datanettverk; sirkus; korrespondansekurs;
diskotektjenester; dubbetjenester; informasjon vedrørende
utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse;
artistopptredener; underholdningsvirksomhet;
underholdningsinformasjon; filmproduksjon; tjenester
vedrørende spill tilbudt on-line fra et datanettverk;
pengespillvirksomhet; gymnastikkundervisning;
helseklubbvirksomhet; instruksjon (opplæring); utlån av
bøker; mobile bibliotektjenester; modelltjenester for
kunstnere; filmstudioer; varietéteater; sykepleierskoler;
organisering av lotterier; orkestervirksomhet; organisering
av ball; organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av sportskonkurranser;
fysisk trening; produksjon av radio- og
fjernsynsprogrammer; showoppsetninger; spillehaller;
drift av sportsinstallasjoner; utgivelse av bøker; on-line
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter fra
computernettverk; radiounderholdning;
innspillingsstudioer; rekreasjons- og fritidsinformasjon;
religionundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av
videokameraer; utleie av kinematografiske filmer; utleie av
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- og
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av idrettsplasser
og stadium; utleie av kulisser; utleie av tennisbaner; utleie
av videokameraer; utleie av videospillere; utleie av
videobånd; tekstforfattervirksomhet; treningsleirtjenester;
undervisning; fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger;
tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter;
opplæringsvirksomhet; videobåndredigering;
videofilmproduksjon; drift av zoologiske hager.
KL. 42: Kryptering av informasjon tilgjengelig på
datamaskiner; planlegging, produksjon og vedlikehold av
datasystemprogrammer for datavern tilgjengelig på
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datamaskiner; kryptering av datamaskindata; on-line-
verifisering og -attestering av elektroniske handelbrukere;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre on-line-informasjon om
datamaskinspill og datamaskinspillprogrammer beskrevet
i magasiner, blader, manualer og publikasjoner;
datamaskinsøk angående nyhetsartikler; design via
datamaskingrafikk; design og produksjon av
datamaskingrafikkprogrammer; etablering og
administrering av internett web-områder i egne domener;
etablering og vedlikehold av nettsider innen
internettkommunikasjon; utleie av tilgangstid til en
datamaskindatabase; beregninger; formidling av
databehandling og utmating via datamaskiner; sporing via
datamaskiner; profesjonell rådgivning vedrørende
datamaskinsystemer; profesjonell rådgivning vedrørende
design av datamaskinprogrammer; utvikling av
datamaskinsystemer; utvikling av programvare for
videospill; behandling og bearbeiding av informasjon via
datamaskiner; innlesning i et edb-register; vedlikehold og
administrering av elektroniske posttjenere; on-line-
verifisering av elektronisk post og/eller nettsidebrukere;
design av programmer for videospill med fjernsyn for
personlig bruk; lage manualer for programmer for
videospill med fjernsyn for personlig bruk; tilveiebringe
og tilgjengeliggjøre tilførselsteder til elektroniske
oppslagstavler; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre
informasjon om datamaskinprogrammer og datamaskiner;
lage manualer om datamaskinprogrammer og
datamaskiner; profesjonell rådgivning med hensyn til
laging, behandling og tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring
av data via datamaskiner; design og vedlikehold av
informasjonsbehandlingssystemer via datamaskiner;
innlesing via datamaskiner; billedinformasjonsbehandling
via datamaskiner; innlesing på magnetiske kort via
datamaskiner; lage, behandle og endre
datamaskinprogrammer; formidling av datamaskinutdata;
design av datamaskinnettverk; profesjonell rådgivning med
hensyn til design og studier av datamaskinnettverk;
tilførsel av datastøttet designdata for design og
tegnemaskiner, apparater og utstyr via datamaskiner; leie
og utleie av magnetiske båndkodeprogram for
datamaskiner og datamaskinsystemsikkerhet; leie og utleie
av magnetiske båndkodeprogram for videospill med
fjernsyn for datamaskinsystemsikkerhet; utleie av minne
til servere for nettsider; holde elektronisk post i
posttjenere for elektroniske postmottagere; leie og utleie
av datamaskiner og datamaskinprogrammer; timeleie og -
utleie av datamaskiner via on-line-nettverk.
KL. 43: Kafétjenester; kafeteriaer; hotellreservering; utleie
av møterom; restauranter; pensjonatreservering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218003 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200201163 (220) Inn dato: 2002.02.15

(540)

X TERRA
(730) Innehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co, Ltd), Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, i form av arbeidsvogner, lastebiler,
varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre
arbeidskjøretøyer samt deres konstruksjonsdeler; unntatt
kjøretøydekk og slanger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218004 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200202164 (220) Inn dato: 2002.03.11

(540)

(730) Innehaver: Sanctuary Records Group Ltd,
Sanctuary House, 45-53 Sinclair Road, London W14 0NS,
England, GB

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lydopptak på grammofonplater, disker, disketter,
CD, DVD, laserdisker og -bånd; videoinnspillinger på
disker, disketter og bånd; disker, disketter og bånd for
innspilling av lyd og/eller bilder; kassetter og disketter for
bruk med eller inneholdende video og lydopptak; CD-
ROM; kinematografiske filmer; fjernsynsfilmer og
programmer; elektroniske publikasjoner  (nedlastbare) og
on-line fra databaser eller publikasjoner på globale
computernettverk (nedlastbare fra globale
computernettverk); digital musikk (nedlastbar) fra globale
computernettverk; digital musikk (nedlastbar) fra MP3
globale computernettverk nettsteder; MP3-avspillere.
KL. 16: Trykksaker; trykte publikasjoner; bøker,
tidsskrifter og blader; fotografier; postere, brevpapir;
albumomslag; papir for overføring av bilder,
overføringsbilder, tekst og trykk; etiketter og
klistremerker; noter og notetrykk; kort; trykt
reklamemateriell; spillkort.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester;
kringkastingstjenester; kringkasting og sending av lyd og
bilder via globale computernettverk, on-line
kommunikasjonstjenester; kommunikasjoner via
computere; kommunikasjonstjenester via
telebehandlingsmedia, kringkasting av multimedia
programmer (computerstyrte innslag av tekst og/eller
bilder, stills eller bevegelige og/eller lyd, musikk eller
annet) for interaktiv bruk eller på annen måte;
kommunikasjonstjenester innen audiovisuelle-, video- og
multi-media; tjenester i forbindelse med adgang til
nettsteder på globale computernettverk inneholdende
digital musikk; tjenester i forbindelse med adgang til
nettsteder på globale computernettverk med adgang til
MP3; levering av digital musikk ved hjelp av
telekommunikasjonstjenester.
KL. 41: Produksjon og distribusjon av lydinnspillinger på
compaktdisker, grammofonplater og lydbånd; tjenester i
forbindelse med musikkunderholdning; organisering og
arrangement av musikk-konserter; publikasjonstjenester;
produksjon og distribusjon av forhåndsinnspilte videoer,
videofilmer, kinematografiske filmer, radio- og

fjernsynsprogrammer; ikke opptatt i andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218005 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200202549 (220) Inn dato: 2002.03.19

(540)

RATIONAL DEVELOPER
NETWORK

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon innenfor området
design, utvikling, testing, ytelsesforbedring, teknikk og
engineering av programvare for datamaskiner ved hjelp av
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av databaser
som inneholder informasjon innenfor området design,
utvikling, testing, ytelsesforbedring og engineering av
programvare for datamaskiner; datamaskintjenester,
nemlig tilveiebringelse av søketjenester til bruk for å
innhente og få tilgang til informasjon av interesse for
utviklere av programvare ved hjelp av
kommunikasjonsnettverk, og for å bevirke og skaffe
muligheter for samarbeid mellom utviklere av
dataprogramvare; bevertning av diskusjonsfora (chat
rooms) og virtuelle oppslagstavler på Internett innenfor
området design, utvikling, testing, ytelsesforbedring og
teknikk av programvare for datamaskiner; 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, globale
nettverk, world wide web, intranett og datanettverk;
lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og
ajourføring av og support for datasystemer, datanettverk
og dataprogramvare, telefonrådgivning, feilsøking, retting
og oppdatering av dataprogrammer; dataprogram support;
utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell
design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -
nettverk for andre; rådgivning og teknisk bistand relatert
til dataprogrammer, datasikkerhet, databaser og
databaseadministrasjon, nettverksarbeid, direktekoplet
informasjon, internettsider, og meddelelse av faktiske
opplysninger og sitattjenester.

(300) Prioritet:
US, 2001.10.05, 78/087192

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218006 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203459 (220) Inn dato: 2002.04.12

(540)

NATIONAL PARK
(730) Innehaver: Arcwell AS v/Åge Brovold, Postboks
12, 2711 Gran, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdig drikke såsom vann, juice.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218007 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203460 (220) Inn dato: 2002.04.12

(540)

AQUA VITAL
(730) Innehaver: Arcwell AS v/Åge Brovold, Postboks
12, 2711 Gran, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdig drikke såsom vann, juice.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218008 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203755 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

RENTOL
(730) Innehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-
6205 Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask og
rensing av tøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping; såper.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler til hygieniske formål.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218009 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203756 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

EFFEKTOL
(730) Innehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-
6205 Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask og
rensing av tøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping; såper.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler til hygieniske formål.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218010 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203757 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

RMM
(730) Innehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-
6205 Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask og
rensing av tøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping; såper.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler til hygieniske formål.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull, gulvkluter, støvkluter, kluter til
rengjøring, mopper og koster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218011 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203807 (220) Inn dato: 2002.04.24

(540)

(730) Innehaver: Ibas AS, Postboks 1250, 2206
Kongsvinger, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare og datamaskinvare.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
kursvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218012 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204198 (220) Inn dato: 2002.05.06

(540)

WATCH STATION
(730) Innehaver: Watch World Licensing Corp, 4000
Luxottica Place, Mason, OH 45040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller og solbriller, herunder foreskrevne og ikke-
foreskrevne, innfatninger, linser, aksessorier til
forannevnte varer.
KL. 14: Ur, klokker og deres deler, utstyr, tilbehør og
aksessorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218013 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204199 (220) Inn dato: 2002.05.06

(540)

(730) Innehaver: Watch World Licensing Corp, 4000
Luxottica Place, Mason, OH 45040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller og solbriller, herunder foreskrevne og ikke-
foreskrevne, innfatninger, linser, aksessorier til
forannevnte varer.
KL. 14: Ur, klokker og deres deler, utstyr, tilbehør og
aksessorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 14 - 2003.03.31

17

(111) Reg.nr.: 218014 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204200 (220) Inn dato: 2002.05.06

(540)

(730) Innehaver: Watch World Licensing Corp, 4000
Luxottica Place, Mason, OH 45040, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller og solbriller, herunder foreskrevne og ikke-
foreskrevne, innfatninger, linser, aksessorier til
forannevnte varer.
KL. 14: Ur, klokker og deres deler, utstyr, tilbehør og
aksessorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218015 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204368 (220) Inn dato: 2002.05.08

(540)

SAIBILIZE
(730) Innehaver: Eastman Chemical Co, 100 North
Eastman Road, Kingsport, TN 37660, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål,
inkludert vektmidler eller smaks-/
duftsemulsjonsstabiliseringsmidler som additiver til
næringsmidler eller til kosmetikk.

(300) Prioritet:
US, 2002.04.04, 78/119569

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218016 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204431 (220) Inn dato: 2002.05.14

(540)

(730) Innehaver: Mersalg AS, Stavsjøvn. 10, 7550
Hommelvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Public Relation (PR-virksomhet) og
salgsfremmende tjenester for tredjemann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218017 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204826 (220) Inn dato: 2002.05.24

(540)

POCKET ACCENT
(730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson Street,
Freeport, IL 61032, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
inkludert skrive- og markeringsinstrumenter; 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218018 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205048 (220) Inn dato: 2002.05.31

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kingdom Invest AS, 5584 Bjoa, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Slips og silkeskjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218019 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205257 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

SPUN GOLD
(730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-
10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
103, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner,
hårolje, hårgel, hårfriseringskrem, hårserum,
hårfargingspreparater, kroppspleieprodukter, eteriske
oljer, kosmetikk og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218020 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205258 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

FRIZZ-EASE 5 MINUTE
MANAGER

(730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-
10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
103, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner,
hårolje, hårgel, hårfriseringskrem, hårserum,
hårfargingspreparater, kroppspleieprodukter, eteriske
oljer, kosmetikk og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218021 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205259 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

FRIZZ-EASE
EMERGENCY
TREATMENT

(730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-
10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
103, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner,
hårolje, hårgel, hårfriseringskrem, hårserum,
hårfargingspreparater, kroppspleieprodukter, eteriske
oljer, kosmetikk og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218022 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205260 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

FRIZZ-EASE SMOOTH
START

(730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-
10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
103, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner,
hårolje, hårgel, hårfriseringskrem, hårserum,
hårfargingspreparater, kroppspleieprodukter, eteriske
oljer, kosmetikk og tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218023 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205262 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

GOLD LABEL
(730) Innehaver: Guinness United Distillers & Vintners
BV, Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, NL

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218024 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205514 (220) Inn dato: 2002.06.14

(540)

(730) Innehaver: Lalm Byggerservice ANS og Traasdahl
& Lunde AS, 2660 Dombås, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Prefabrikkerte hus, hytter, garasjer og andre bygg;
bygningsmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218027 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206090 (220) Inn dato: 2002.07.04

(540)

(730) Innehaver: Eurocol Tape AB, Box 117, S-265 22
Åstorp, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Tape for medisinske formål.
KL. 9: Advarselstape, reflekstape, beskyttelsestape,
selvlysende tape; skjøtetape for film.
KL. 16: Tape for kontor- eller husholdningsformål,
dekorasjonstape, lotografisk tape, malingtape, tape for
emballering, båndtape for emballering og pakking.
KL. 17: Tape, ikke for kontor-, medisinske eller
husholdningsformål, heri innbefattet aluminiumstape, tape
for bygningsformål, antiskli-tape, kartong-tape,
maskeringstape, vevtape, dobbelsidig tape; isolerende
elektrotape, tape for hermetisk emballering, tape med
limstreng, skumplasttape (støtabsorberende tape) for
dempningsformål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218028 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206092 (220) Inn dato: 2002.07.04

(540)

BARE ESCENTUALS
(730) Innehaver: Bare Escentuals Inc, 425 Bush Street,
3rd Floor, San Francisco, CA 94018, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske hudkremer, lotion og geléer, parfyme,
eteriske oljer brukt som kosmetikk, kroppslotion, kremer
og geléer, badelotion, hårsjampo og hårbalsam, cologne og
toalettvann og kosmetisk pudder for hud og øyne.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218029 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206099 (220) Inn dato: 2002.07.04

(540)

ACNIELSEN BUSINESS
FOCUS

(730) Innehaver: CZT/ACN Trademarks LLC, 150
North Martingale Road, Schaumburgh, IL 60173, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Web-basert computer software for bruk til
innsamling, håndtering og analysering av forbruks- og
markedsundersøkelsesinformasjon; for utarbeidelse av
rapporter basert derpå; og for tilveiebringelse av
forretnings- og markedsanbefalinger.
KL. 35: Tjenester vedrørende markedsundersøkelser;
tjenester vedrørende forbruks-, salgs- og
markedsundersøkelser, nemlig innsamling, håndtering og
analysering av produkt-, konkurrent-, detaljhandler-,
forbruks- og markedsinformasjon; utarbeidelse av
rapporter og forretningsanbefalinger basert derpå;
tjenester vedrørende forretningskonsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218030 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206273 (220) Inn dato: 2002.07.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2325 Hamar, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
fjernsynssendinger; kommunikasjon ved  dataterminaler;
elektroniske oppslagstavler
[telekommunikasjonstjenester].
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter;  organisering av lotterier; spilltjenester,
derunder spilltjenester tilbudt on-line.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218031 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206461 (220) Inn dato: 2002.07.11

(540)

FAVRILLE
(730) Innehaver: Favrille Inc, San Diego, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kreft
og immunsykdommer.
KL. 44: Medisinsk behandling av kreft og
immunsykdommer.

(300) Prioritet:
US, 2002.01.15, 76359362

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218032 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206462 (220) Inn dato: 2002.07.11

(540)

TORREX
(730) Innehaver: Favrille Inc, San Diego, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Immunterapeutiske midler som inneholder et
antigen i form av en oppløselig T-celle reseptor.

(300) Prioritet:
US, 2002.01.15, 76359498

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218033 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206465 (220) Inn dato: 2002.07.12

(540)

CLINIQUE HAPPY
HEART

(730) Innehaver: Clinique Laboratories Inc, 767, Fifth
Avenue, New York, NY 10153, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, parfymevarer; toalettpreparater og
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218034 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206495 (220) Inn dato: 2002.07.15

(540)

(730) Innehaver: Kyocera Corp, 6, Takeda Tobadono-
cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; elektroniske dagbøker; elektroniske
lommetranslatører; lommekalkulatorer; videokameraer;
digitalkameraer; datamaskinprogrammer; elektroniske
publikasjoner; datamaskinperiferiutstyr; skrivere for
datamaskiner; fotografiske fotokopieringsmaskiner;
elektrostatiske fotokopieringsmaskiner; termiske
fotokopieringsmaskiner; telefaksmaskiner; deler og
tilbehør for skrivere til bruk med datamaskiner,
fotografiske fotokopieringsmaskiner, elektrostatiske
fotokopieringsmaskiner, termiske fotokopieringsmaskiner,
telefaksmaskiner; termiske skrivehoder for skrivere til
bruk for datamaskiner, fotografiske
fotokopieringsmaskiner, elektrostatiske
fotokopieringsmaskiner, termiske fotokopieringsmaskiner,
telefaksmaskiner; lydreproduksjonsapparater; høyttalere;
elektriske motstander; elektriske kondensatorer; elektriske
filtere; oscillatorer; resonatorer; varistorer; pakninger for
montering av elektroniske komponenter; pakninger for
montering av halvlederbrikker; kretskort; flytende
krystallskjermapparater; høyfrekvensapparater og deres
deler; koblingsanordninger, elektriske; deler og tilbehør for
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater;
telefonapparater; radiotelefonisett; maskiner og apparater
for trådløs kommunikasjon; maskiner og apparater for
kablet kommunikasjon; deler og tilbehør for maskiner og
apparater for optisk kommunikasjon; fotokameraer og
deres tilbehør i form av blitzer, selvutløsere, linsefiltere,
motlysblendere, remmer, kameraetuier og fotografiske
objektiver; lysbildefremvisere; projeksjonsapparater;
optiske linser; kikkerter; briller; optiske fibere;
solcellebatterier og deres deler; elektriske omformere;
elektriske akkumulatorer; brenselsceller og deres deler;
markeringsbøyer; signalskilt, lysende; ozonapparater;
kromatografiapparater for bruk i laboratorier;
lysbuesveisemaskiner, lysbuesveiseapparater og deres
deler; presisjonsmålingsapparater; måleinstrumenter;
elektriske summere; innspilte videoplater og -bånd;
optiske plater.

(300) Prioritet:
JP, 2002.01.15, 2002-001811

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218035 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206684 (220) Inn dato: 2002.07.18

(540)

UDO’S CHOICE
(730) Innehaver: Flora Manufacturing & Distributing
Ltd, 7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BC V5J 5B9, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Ernæringssupplementer for medisinske formål,
særlig supplementer inneholdende fiber, vitaminer,
mineraler så vel som ernæringssupplementer av urter;
medisinske ernæringssupplementer for dyr, herunder
fiber, vitaminer, mineraler så vel som
ernæringssupplementer av urter; fordøyelsesenzymer for
mennesker og dyr; probiotiske supplementer for
mennesker og dyr.
KL. 9: Lyd- og videobånd, særlig lyd- og videobånd med
informasjon om helserelaterte emner.
KL. 16: Trykksaker.
KL. 29: Oljer av frø, nøtter og grønnsaker, også i
kapselform.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218036 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206702 (220) Inn dato: 2002.07.19

(540)

TOURISMO
(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. 12: Kjøretøy, samt deler, komponenter, tilbehør og
reservedeler til slike.
KL. 28: Forminskede modeller av kjøretøyer.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218037 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206706 (220) Inn dato: 2002.07.22

(540)

STILLNESS
(730) Innehaver: Kohler Co, 444 Highland Drive,
Kohler, WI, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Bad, badekar, boble- og massasjebad,
badinstallasjoner; dusjer og dusjinstallasjoner; dusj- og
badkabinetter; dusjpanner; dusjhoder; vannavledere;
servanter; bideter; toalettrom med toaletter; toaletter;
toalettseter; infrarødt styrte nedskyllingsapparater;
vannklosetter; lys og lamper; taklys, taklamper; taklys og
overlys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer;
avløp, kummer og vasker; søyler, sokler og pidestaller for
servanter og vasker; kraner og blandebatterier;
tappekraner; elektriske håndtørrere; strainere for bruk
med servant-, bad- og dusjsluk; infrarødt styrte
håndtørreapparater; vannrenner og -utkastere;
vannstyringsventiler for vanncisterner; urinaler;
vanncisterner; baderomsutrustning; drikkefontener;
saunaer; sanitærapparater og -installasjoner; apparater og
innretninger for vanntilførsel og sanitærutstyr og
sanitærporselen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218038 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206708 (220) Inn dato: 2002.07.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TDC Tele Danmark A/S,
Teglholmsgade 1, DK-0900 København C, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, instrumenter og anlegg til
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og
mobiltelefoner; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske
databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner,
herunder lydpostkort; sende- og mottakerutstyr, herunder
antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til
telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier;
transformatorer og omformere; kodere og dekodere;
kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske
telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og
instrumenter til signalering og undervisning; -elektroniske
telefonbøker; deler og tilbehør (ikke opptatt i andre
klasser) til de forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, herunder
instruksjonsbøker, 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: Telefonsvarertjenester (for abonnenter som er
midlertidig fraværende); annonse- og reklamevirksomhet,
herunder tilveiebringelse av interaktive brukerflater som
reklamemedier og kommunikasjonsmedier mellom bruker
og tilbyder såvel som kjøper og selger; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter og forretninger;
kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
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KL. 37: Telefoninstallasjon og -reparasjon;
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som
kommunikasjonsmedier mellom bruker og tilbyder såvel
som kjøper og selger; informasjon vedrørende
telekommunikasjon og informasjon om overføring av
lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon;
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner,
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og
internettsider; faksimileoverføringer; radio- og
fjernsynsoverføringer, herunder via kabel-TV; overføring
av beskjeder; utleie av apparater til overføring av
beskjeder; utleie av apparater til telekommunikasjon,
herunder av telefoniapparater samt drift herav;
personsøkertjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; forlagsvirksomhet samt informasjon herom.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av
anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig av
sådanne til telefoni og programmering av datamaskiner;
utvikling, design, vedlikehold og ajourføring av software;
utleie av datamaskiner og dataprogrammer samt drift
herav.

(300) Prioritet:
DK, 2002.06.10, VA 2002 02375

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218039 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206710 (220) Inn dato: 2002.07.22

(540)

TELE DANMARK
INTERNORDIA

(730) Innehaver: TDC Tele Danmark A/S,
Teglholmsgade 1, DK-0900 København C, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, instrumenter og anlegg til
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og
mobiltelefoner; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske
databærere; lydbærere; elektroniske publikasjoner,
herunder lydpostkort; sende- og mottakerutstyr, herunder
antenner og parabolantenner; databehandlingsutstyr til
telekommunikasjon; software; akkumulatorer og batterier;
transformatorer og omformere; kodere og dekodere;
kodede kort og magnetiske kort til innkoding; magnetiske
telefonkort til bruk ved telefonering; apparater og
instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske

telefonbøker; deler og tilbehør (ikke opptatt i andre
klasser) til de forannevnte varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, herunder
instruksjonsbøker, 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: Telefonsvarertjenester (for abonnenter som er
midlertidig fraværende); annonse- og reklamevirksomhet,
herunder tilveiebringelse av interaktive brukerflater som
reklamemedier og kommunikasjonsmedier mellom bruker
og tilbyder såvel som kjøper og selger; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter og forretninger;
kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Telefoninstallasjon og -reparasjon;
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som
kommunikasjonsmedier mellom bruker og tilbyder såvel
som kjøper og selger; informasjon vedrørende
telekommunikasjon og informasjon om overføring av
lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikasjon;
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner,
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og
internettsider; faksimileoverføringer; radio- og
fjernsynsoverføringer, herunder via kabel-TV; overføring
av beskjeder; utleie av apparater til overføring av
beskjeder; utleie av apparater til telekommunikasjon,
herunder av telefoniapparater samt drift herav;
personsøkertjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; forlagsvirksomhet samt informasjon herom.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; ingeniørvirksomhet, herunder prosjektering av
anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig av
sådanne til telefoni og programmering av datamaskiner;
utvikling, design, vedlikehold og ajourføring av software;
utleie av datamaskiner og dataprogrammer samt drift
herav.

(300) Prioritet:
DK, 2002.06.18, VA 2002 02495

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218040 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206719 (220) Inn dato: 2002.07.23

(540)

(730) Innehaver: Nordisk Terapi AS, Kilsund, 4920
Staubø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
medisinske apparater og medisinske redskaper for fysiske
øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer,
herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter,
stativer og manualer; behandlingsbenker;
fysioterapiapparater; fysikalske apparater for medisinsk
bruk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; undervisningsvirksomhet; fysisk trening;
helseklubbvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218041 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206721 (220) Inn dato: 2002.07.23

(540)

ØKOLOGIKK
(730) Innehaver: Finn Sandmæl, Sundveien 5, 1397
Nesøya, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218042 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206906 (220) Inn dato: 2002.07.24

(540)

(730) Innehaver: Westfield Licensing Co, 148 Augusta
Street, Henderson, NV, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Klokker og ur.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218043 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206907 (220) Inn dato: 2002.07.24

(540)

PRIALT
(730) Innehaver: Elan Pharmaceuticals Inc, 800 Gateway
Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218044 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206947 (220) Inn dato: 2002.07.29

(540)

NORTH PEAK
(730) Innehaver: Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264,
0977 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bjørn Tore Flaatten, Postboks
1173 Sentrum, 0107 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; julepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218045 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206962 (220) Inn dato: 2002.07.30

(540)

DUMBO
(730) Innehaver: Krefting AS, Postboks 4, 1305 Haslum,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
til industrielle formål.
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218046 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206967 (220) Inn dato: 2002.07.30

(540)

PODIUM COOKER
(730) Innehaver: Electrolux Professional SpA, I-31015
Conegliano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Kokeapparater og -installasjoner; kokeredskaper,
spesielt komfyrer, kjøkkenkomfyrer, kokeplater,
mikrobølgeovner (for matlaging), grillapparater, toasters,
frityrkokere (elektriske); trykkokere (elektriske);
kjøleapparater og maskiner, spesielt kjøleskap,
kjølemaskiner, kjølebeholdere, kjølebeholdere for
drikkevarer, fryseskap, frysebokser; avtrekksvifter for
kjøkken.
KL. 20: Møbler for tilberedning og presentasjon av
matvarer, spesielt for gastronomisk bruk;
serveringsbufféer på hjul, bufféer, spesielt med
kjøleinnretning, salatbarer.
KL. 21: Husholdningsredskaper (ikke av edelmetall),
kjøkkenredskaper; frityrkokere (ikke elektriske);
kokeredskaper (ikke elektriske); kokekjeler; kokegryter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218047 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206987 (220) Inn dato: 2002.07.31

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Antimikrobiell sårbandasje for kirurgisk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218048 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206988 (220) Inn dato: 2002.07.31

(540)

(730) Innehaver: Pål M Kummeneje, 7038 Trondheim,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; interaktiv
annose- og reklamevirksomhet; elektronisk oppstilling for
andre av byggevarer slik at kunden på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene.
KL. 42: Byggeprosjektering; geoteknisk og geologisk
rådgivning, geologiske grunnundersøkelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218049 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206990 (220) Inn dato: 2002.07.31

(540)

LEVENIA
(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;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.01, 2291573

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218050 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206991 (220) Inn dato: 2002.07.31

(540)

VIMERO
(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;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.01, 2291567

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218051 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207009 (220) Inn dato: 2002.08.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jensen & Co AS, Postboks 73, 1483
Skytta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller
kommersielle drift av en industri- eller handelsbedrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 14 - 2003.03.31

28

(111) Reg.nr.: 218052 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207145 (220) Inn dato: 2002.08.06

(540)

MAKE
(730) Innehaver: Mana Products Inc, 32-02 Queens
Boulevard, Long Island City, NY 11101, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleiemidler, nemlig fuktighetskremer,
hudrensemidler, hudtonere, sminkefjernere og
underlagskrem (foundations).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218053 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207147 (220) Inn dato: 2002.08.06

(540)

REMICARE
(730) Innehaver: Centocor Inc, 200 Great Valley
Parkway, Malvern, PA 19355, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker; brosjyrer, for fremming av salget av
farmasøytiske produkter.
KL. 44: Tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med
medisinske emner via internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218054 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207148 (220) Inn dato: 2002.08.06

(540)

VIAPIX
(730) Innehaver: Interon AS, Ringveien 14, 1386 Asker,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter samt deler
og tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218055 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207174 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

JOHN SILVER
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 14 - 2003.03.31

29

(111) Reg.nr.: 218056 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207175 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

KEYNOTE
(730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, EDB hardware og software, deler
og tilbehør til alle forannevnte varer; EDB periferiutstyr;
integrerte kretser; elektroniske publikasjoner
(nedlastbare); EDB hardware og software for
databasedrift; dataprogrammer; EDB software og
publikasjoner i elektronisk form (nedlastbart) tilveiebrakt
on-line fra databaser, fra fasiliteter i et globalt
datamaskinnettverk eller på Internett; interaktiv EDB
software, apparater for søking etter elektronisk
informasjon i et globalt datamaskinnettverk eller på
Internett; magnetiske og optiske databærere;
datalagringsprogrammer; servere; multimedia-EDB-
software, EDB software for interaktive spill; EDB
software for fremstilling av hjelpemidler til å ledsage
presentasjoner, herunder grafikk, fortellende tekst eller
lydeffekter.

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.15, 02405/2002

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218057 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207194 (220) Inn dato: 2002.08.08

(540)

DOUBLEYOU
(730) Innehaver: Geom Ltd, 4 Deerhurst Road, London
NW2 4DE, England, GB

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

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

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.15, 2292767

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218058 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207339 (220) Inn dato: 2002.08.09

(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. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; sammenstilling,
opprettelse, lagring og vedlikehold av databaser
omhandlende hørselstestresultater, hørselsprofiler og
psykoakustiske profiler; individuell tilpasning for andre
av audioutgang og audioegenskaper på computerhardware,
kommunikasjons- og telekommunikasjonshardware og
elektroniske innretninger for forbrukere, slike tjenester
utført personlig, trådløst, via kabel, eller via optiske
kommunikasjonsnettverk eller via koding av smartkort
eller optiske eller magnetiske datalagringsmedia; testing
for og utvikling av psykoakustiske profiler og
hørselsprofiler; testing for og utvikling av psykoakustiske
profiler og hørselsprofiler ved hjelp av elektroniske
kommunikasjonsnettverk, telefon og trådløse
kommunikasjonsmedia.

(300) Prioritet:
US, 2002.02.12, 76/370,350

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218059 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207355 (220) Inn dato: 2002.08.12

(540)

OUTLANDER
(730) Innehaver: Mitsubishi Jidosha Kogyo KK, Tokyo,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Biler og deres konstruksjonsdeler.

(300) Prioritet:
MX, 2002.02.12, 532078

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 14 - 2003.03.31

30

(111) Reg.nr.: 218060 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207511 (220) Inn dato: 2002.08.16

(540)

(730) Innehaver: Zimmermann-Graeff & Müller GmbH
& Co, Marientaler AU 23, D-56856 Zell/Mosel, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin og
musserende vin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218061 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207513 (220) Inn dato: 2002.08.16

(540)

(730) Innehaver: HSE-Global AS, Sagveien 17, 0459
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; computer periferiutstyr;
computerprogrammer.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; faglige konsultasjoner; bedriftsundersøkelser;
forretningsevaluering; markedsundersøkelser; statistisk
informasjon; organisering av messer for salg og
markedsføring; organisering av handels- og
reklameutstillinger; innsamling og systematisering av
informasjon for bruk i databaser; administrasjon av
dataarkiver; annonse- og reklamevirksomhet; on-line
annonsering for datanettverk.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell  analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; programmering for datamaskiner;
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; installasjon
av dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data;
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utleie av
datamaskiner og dataprogrammer;
konsultasjonsvirksomhet for sikkerhetsspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218062 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207695 (220) Inn dato: 2002.08.21

(540)

200207695.ti

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sigmund Lyngøy, 5915 Hjelmås, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir/emballasje.
KL. 17: Plast.
KL. 21: Glass, porselen.
KL. 24: Tekstil.
KL. 28: Leke til bruk v/fiske (sikker fangst).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218063 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207699 (220) Inn dato: 2002.08.21

(540)

WET BY BEEFEATER
(730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd,
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol BS13 8AR, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin, brennevin, (drikker), likører, cocktailer;
alkoholholdige drikker og blandede drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218064 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207762 (220) Inn dato: 2002.08.26

(540)

(730) Innehaver: The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144
East Market Street, Akron, OH 44316-0001, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, inkludert jakker, caps, skjorter, arbeidstøy,
støvler, sko, tøfler samt såler og hæler for disse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218065 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207805 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

(730) Innehaver: Norsk Prana Institutt, Dronningensgate
23, 7012 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Renata Myhre, Catrine
Lysholmsvei 9B, 7022 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Undervisning innen akupunktur, akupressur,
fotsoneterapi, fysiopati - TCM massasje.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218066 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207808 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

HELLVIK HUS
(730) Innehaver: Hellvik Hus AS, 4375 Hellvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218067 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207809 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; 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;
bredspektret farmasøytisk preparat for behandling og
forebyggelse av virussykdommer og
immunundertrykkende forstyrrelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218068 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207946 (220) Inn dato: 2002.08.29

(540)

INNOTOWN
(730) Innehaver: Innotown AS, Keiser Wilhemsgate 22,
6003 Ålesund, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA,
Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer;
arrangering og ledelse av konferanser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218069 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208008 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bama Gruppen AS, Postboks 65
Økern, 0508 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; jordbruks-,
hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i
andre klasser; bær; nøtter; ris; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; urter; vinranker.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
fruktnektar; grønnsakssaft; fruktekstrakter; cider; saft og
andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218070 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208009 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bama Gruppen AS, Postboks 65
Økern, 0508 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; jordbruks-,
hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i
andre klasser; bær; nøtter; ris; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; urter; vinranker.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
fruktnektar; grønnsakssaft; fruktekstrakter; cider; saft og
andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218071 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208026 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(730) Innehaver: Norse Decom AS, Postboks 112, 2027
Kjeller, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater til måling, kontroll og
undervisning, databehandlingsutstyr.
KL. 16: Trykksaker, kontorrekvisita, instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Registrering, oppsetning og systematisering av
skriftlige meddelelser, utnyttelse og
sammenstilling av matematiske og statistiske data, bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utvikling, EDB-programmering, ingeniørtjenester i form av
overslag, vurderinger, forskning og rapportering,
miljøtjenester, miljøteknologi, helse-, miljø- og
sikkerhetsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218072 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208027 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norse Decom AS, Postboks 112, 2027
Kjeller, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater til måling, kontroll og
undervisning, databehandlingsutstyr.
KL. 16: Trykksaker, kontorrekvisita, instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Registrering, oppsetning og systematisering av
skriftlige meddelelser, utnyttelse og
sammenstilling av matematiske og statistiske data, bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utvikling, EDB-programmering, ingeniørtjenester i form av
overslag, vurderinger, forskning og rapportering,
miljøtjenester, miljøteknologi, helse-, miljø- og
sikkerhetsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218073 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208028 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: KILDE Akustikk AS, Tvildesvegen
16D, 5700 Voss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Dataprogrammer (utarbeidelse og vedlikehold
av -); forskning (akustikk, støy og vibrasjoner);
informasjonstjeneste (akustikk, støy og vibrasjoner);
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise);
miljøvernrådgivning; bygging (planlegging og rådgivning
vedrørende-).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218074 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208161 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

BULLOCK
(730) Innehaver: I P Innovative Products SrL, Via
Fiumazzo 3, Lugo, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Tyverisikringsanordninger for kjøretøyer og
motorsykler, tyverialarmer for kjøretøyer og motorsykler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218075 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208162 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

TWIN AUDIO
(730) Innehaver: Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-
65423 Rüsselsheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske apparater; apparater for produksjon,
gjengivelse, opptak og overføring av lyd og video,
herunder radioer, magnetbåndkassettspillere og -
opptagere, CD-spillere og -opptagere, laserdiskspillere og
-opptagere, DVD-spillere og -opptagere, høyttalere,
forsterkere, signalinnstillinger og kontrollbord, fjernsyn,
videomonitorer, tale (voice), data og hardware og software
til videokommunikasjon, herunder telefoner og sender/
mottaker-enheter; deler til alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218076 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208164 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

(730) Innehaver: Scan Jour A/S, C.F. Richs Vej 107, DK-
2000 Frederiksberg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, software innregistrert på
databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere.
KL. 41: Undervisningsvirksomhet.
KL. 42:  Design av computersystemer og
computerprogrammer, utleie av computer software og
computerprogrammer, ajourføring av
computerprogrammer, installasjon av computer software,
rådgivning og informasjon om computer software og -
programmer, analyse av computersystemer, konvertering
av data eller dokumenter til elektroniske medier,
vedlikehold av computer software.

(300) Prioritet:
DK, 2002.03.08, VA 2002 00976

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218077 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208166 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

REALTUNNEL
(730) Innehaver: Paradial AS, Postboks 8702
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218078 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208167 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

PARADIAL
(730) Innehaver: Paradial AS, Postboks 8702
Youngstorget, 0028 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218079 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208168 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

KRAFT PLUS
(730) Innehaver: Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes
Drive, Northfield, IL 60093, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningsundersøkelser; forretnings- og
handelsinformasjon; bistand ved forretningsledelse;
tilveiebringelse av forretnings-, kunde-, markeds- og
statistikk-informasjon og -data for matprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218080 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208187 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

FOOD DISCOVERY
(730) Innehaver: Sonja Lee, Hammerstadsgt. 23A, 0360
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jacob Solheim - Advokatfirmaet
Torkildsen, Tennøe & Co, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier,
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper og klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218081 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208189 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

EASYLEE
(730) Innehaver: Sonja Lee, Hammerstadsgt. 23A, 0360
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Jacob Solheim - Advokatfirmaet
Torkildsen, Tennøe & Co, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier,
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer.
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. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218082 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208191 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

HUGLEIK SØLV
(730) Innehaver: Anne Lise Vaksdal Øvrebø, Ålhus,
6847 Vassenden, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Smykker av edelt metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218083 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208205 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

ERNEST & JULIO
GALLO SIERRA

VALLEY
(730) Innehaver: E & J Gallo Winery, P.O. Box 1130,
Modesto, CA 95354, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218084 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208206 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

CRUISE CONTROL
(730) Innehaver: Royal Caribbean Cruise Line AS,
Postboks 114 Lilleaker, 0216 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, magasiner og nyhetsbrev.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218085 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208207 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

DR HOLMS
(730) Innehaver: Dr Holms Hotel AS, Postboks 38,
3580 Geilo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning av mat og drikke; hoteller.
KL. 44: Velværetjenester for mennesker slik som kurbad
(spa-senter), massasje, skjønnhetspleie, hudpleie og
fotpleie.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218086 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208447 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

SANDFLEX
(730) Innehaver: Kapman AB, S-811 81 Sandviken, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskinsagblad.
KL. 8: Håndsagblad.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218087 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208502 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

CLINIQUE SIMPLY
(730) Innehaver: Clinique Laboratories Inc, 767, Fifth
Avenue, New York, NY 10153, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater, hudpleiepreparater,
toalettprodukter, hårpleiepreparater og parfymevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218088 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208721 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: Skechers USA Inc II, 228 Manhattan
Beach Boulevard, Manhattan Beach, CA 90266, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2002.03.18, 76/383,037

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218089 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208724 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; kosmetikk og
skjønnhetspreparater; kosmetiske kremer, lotions og gels;
fuktighetskremer, -lotions og -gels; salver; eteriske oljer;
deodoranter og antiperspiranter; såper; hudpleieprodukter
inkludert solbruningspreparater; sminkeprodukter;
hårpleie- og hodebunnpleieprodukter;
kroppspleieprodukter; peelingprodukter; preparater for
tennene; neglepleiepreparater; servietter impregnert med
ikke-medisinerte toalettpreparater inkludert kosmetikk og
skjønnhetspreparater; talkumpudder.
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og
stoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218090 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208727 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

BLUE MOON BAR
(730) Innehaver: Blue Moon Holding AB, Box 275, S-
2075 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær.
KL. 41: Underholdingsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; sceneoppførelser; klubbvirksomhet;
kulturvirksomhet.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restauranter, cateringvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218091 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200208728 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: Blue Moon Holding AB, Box 275, S-
2075 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; sceneoppførelser; klubbvirksomhet;
kulturvirksomhet.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restauranter, cateringvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218092 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200209066 (220) Inn dato: 2002.09.26

(540)

(730) Innehaver: Rens & Vask ANS, Postboks 44, 9711
Lakselv, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Vaskeri og renseri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218093 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200209068 (220) Inn dato: 2002.09.26

(540)

VOLVEN
(730) Innehaver: Kith v/Trine K. Andersen,
Sukkerhuset, 7489 Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Nasjonal database som skal gi oversikt over og
tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag og annen
informasjon innenfor helsesektoren.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218094 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 199908734 (220) Inn dato: 1999.08.26

(540)

SWEET
(730) Innehaver: Sweet Protection AS, Storvegen 28,
2420 Trysil, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Utstyr til sport og spill.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218095 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200011452 (220) Inn dato: 2000.09.22

(540)

(730) Innehaver: Ed Cortes, c/o Kvalito, Grensen 17,
0159 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet for internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218096 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200103418 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

PSERIES
(730) Innehaver: International Business Machines Corp,
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; hardware og software for computere;
hardware og software for computere for serversystemer
og arbeidsstasjoner; servere for 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.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell;
instruksjonsmanualer; dokumentasjon og publikasjoner
relatert til computere eller computerprogrammer;
manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner;
tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til
hardware og software for computere for serversystemer
og arbeidsstasjoner; trykksaker relatert til servere for
computere.
KL. 42: Programmering for computere; utforming,
oppdatering og vedlikehold av software for computere;
design, sammenkobling og testing av computer hardware
og software for andre; installasjon, oppdatering og
vedlikehold av computer software og oppdatering av
computer hardware; fremskaffelse av computer
datasikkerhetstjenester til bruk i kommersiell interaksjon
på det globale computernettverksområdet; utleie av
tilgangstid til databaseservere for computere; tekniske
prosjektstudier innen området hardware og software for
computere; konsultasjoner innen området hardware for
computere; analysering av datasystemer; 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;
videoopptakstjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for
organisering av utstillinger.

(300) Prioritet:
US, 2000.09.18, 76/130496

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218098 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200110378 (220) Inn dato: 2001.08.24

(540)

CONTROL 42 XTREME
(730) Innehaver: Harman International Industries Inc,
P.O. Box 2200, Northridge, CA 91329, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere, dypbasshøyttalere,
høyttalersystemer, -anlegg og høyttalere med forsterkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218099 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200112670 (220) Inn dato: 2001.10.25

(540)

FAMAC
(730) Innehaver: Facilities Management Center AS,
Markveien 17, 8400 Sortland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer vedrørende
forretningseiendommer (næringseiendommer), forvaltning
av databaser for andre, dataassistert bestyrelse av fast
eiendom, forpaktning av fast eiendom, EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218100 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200113374 (220) Inn dato: 2001.11.13

(540)

(730) Innehaver: Marine Stewardship Council, Unit
4.Barkley Place, 119 Altenburg Gardens London SW 11
1JQ, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk, sjømat; næringsmiddelprodukter laget med
eller fra fisk; saltet fisk; fiskefileter; konservert fisk;
hermetisk fisk; fiskemel til menneskeføde; fiskeekstrakter;
smørepålegg; ferdigretter laget helt eller delvis av fisk;
ferdigretter inneholdende fisk; matolje og fett;
snacksnæringsmidler laget hovedsakelig av, eller smaksatt
med sjømat eller fisk; frosne næringsmidler; småreker;
reker; skalldyr; krepsdyr.
KL. 31: Levende fisk; levende småreker; levende reker;
skalldyr; krepsdyr; fiskeprodukter.
KL. 39: Transport og distribusjon av varer; leveranse av
varer; lagring og forpakning av varer; shippingtjenester;
leie og leasing/utleie av skip; lagring og lagring av varer;
informasjon, rådgivende- og konsultasjonstjenester relatert
til alle de forannevnte varer.
KL. 40: Fisketilvirkningstjenester; informasjon,
rådgivende- og konsultasjonstjenester relatert til alle de
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218101 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200114868 (220) Inn dato: 2001.12.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nordisk Parkering AB, Box 9024, S-
120 23 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forvaltning av fast eiendom.
KL. 37: Bygging av fast eiendom; skjøtsel av fast
eiendom, nemlig reparasjon, vedlikehold, innredning og
utrustning av fast eiendom; rengjøringstjenester,
bilservice; drift av parkeringstjenester, nemlig reparasjon,
vedlikehold, innredning og utrustning av parkeringsanlegg.
KL. 39: Utleie av parkeringsplasser; bilutleie.
KL. 42: Bestyrelse (resepsjonsvirksomhet) i form av
vaktvirksomhet for leietakere og butikkinnehavere i visse
typer fast eiendom; kontrollinspeksjon og teknisk
besiktigelse; ekspertkonsulentvirksomhet (ikke
vedrørende foretak); kontrollinspeksjon og teknisk
besiktigelse av parkeringsanlegg;
ekspertkonsulentvirksomhet vedrørende parkering;
utvikling av betalingssystem for parkering; prosjektering
og utvikling av parkeringsanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218102 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200200984 (220) Inn dato: 2002.02.13

(540)

MOTO
(730) Innehaver: Motorola Inc, 1303 East Algonquin
Road, Schaumburg, IL 60196, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefoner, cellulære telefoner, radiotelefoner,
personsøkere, toveisradioer, radiotransmittere,
radiomottakere, radiosender/mottakere, elektroniske
organisatorer, utstyr og komponenter til forannevnte varer
nemlig hodesett, mikrofoner, høyttalere, kofferter og
bokser tilpasset slikt utstyr, belteklemmer relatert til
mobiltelefoner, radiobasestasjonsbrytere, rutere,
datamaskiner, dataprogrammer, modem, globale
posisjonsenheter, batterier, batteriladere, adaptere,
antenner.
KL. 37: Installasjon av trådløse stemme- og
datakommunikasjonssystemer.
KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet nemlig
fremskaffelse og drift av trådløse stemme- og
datakommunikasjonssystemer samt integrering av
flerteknologier inn i trådløse stemme- og
datakommunikasjonssystemer.

(300) Prioritet:
SG, 2001.12.19, 1993201
SG, 2001.12.19, 1993301

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 14 - 2003.03.31

43

(111) Reg.nr.: 218103 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200201622 (220) Inn dato: 2002.02.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unispar AS, Lørdagsrudveien 2, 1472
Fjellhamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Almanakker, aviser, billetter, bokmerker,
brevpapir, brosjyrer, bøker, dokumentomslag, etiketter,
ikke av tekstiler, faner av papir, flygeblad, grafiske
reproduksjoner, grafiske trykk, håndbøker, kataloger,
kort, magasiner, notisbøker, forseglingsoblater,
papirblokker, plakater, postkort, publikasjoner,
sangbøker, skriveblokker, tegneblokker, tidsskrifter,
transparenter, trykksaker, undervisningsmateriell [unntatt
apparater].

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218104 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200201891 (220) Inn dato: 2002.02.28

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og apparater og instrumenter
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218105 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200201892 (220) Inn dato: 2002.02.28

(540)

ELEKTRIKERKJEDEN
ELFAG

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og apparater og instrumenter
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218106 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200202662 (220) Inn dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Euro-Pro Corp, 4400 Bois-Franc Ville,
St. Laurent, QC H43 1A7, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner; støvsugere;
symaskiner; universale damprengjøringsmaskiner;
elektriske artikler til kjøkkenet, nemlig elte-/
blandemaskiner for husholdningsbruk, miksmastere,
elektrisk kjøkkenredskap til bruk for å skive og hakke
mat, sitrusjuicer og juiceekstraktorer og foodprosessorer.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 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;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; dampstrykejern
og elektriske strykejern for husholdningsbruk.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftrensere til
husholdningsbruk og fuktingsanlegg; steke- og
grillapparater.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); koke-/
stekeartikler, nemlig stekepanner, metallkokegryter, gryter
og grytelokk; bakeartikler, nemlig bakeboller, bakebrett,
langpanne, bakeformer, kakeformer, brødformer og
stekeplater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218107 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200202677 (220) Inn dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Karstein B Vågenes AS, Postboks 35,
5812 Bergen, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; takbelegg av metall;
transportable hus av  metall.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); takbelegg
(ikke av metall); for  bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall).
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218108 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203504 (220) Inn dato: 2002.04.16

(540)

(730) Innehaver: Simply the Best, Buggebakken 4, 1440
Drøbak, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Gatekjøkkenvirksomhet; catering, servering av
kald og varm mat; bevertning og tilbringing av mat og
drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218109 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200203724 (220) Inn dato: 2002.04.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Camilla Flesche Kristiansen, Gamle
Kongevei 30, 3269 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 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: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218110 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200204132 (220) Inn dato: 2002.04.30

(540)

MLIFE
(730) Innehaver: AT&T Wireless Services Inc, P.O. Box
97059, Redmond, WA 98073, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonsvirksomhet nemlig overføring av tale,
data, bilder, audio, video og informasjon via telefon,
satellitt og et globalt nettverk; trådløse og cellulære/mobile
tjenester for tale, data og paginering/sideveksling;
talebeskjedtjenester; anrops- og pagineringstjenester;
elektronisk post; elektroniske
kommunikasjonsanropstjenester for trådløs overføring,
radiooverføring, telefoni, generell digital overføring eller
andre midler; søke-/velgetjenester (roaming services) for
trådløs telefoni og informasjon via internett.

(300) Prioritet:
US, 2001.11.01, 78/091,227

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218111 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205467 (220) Inn dato: 2002.06.11

(540)

SEWEC
(730) Innehaver: SEWEC Sertifisering AS, Hagapynten
22, 0673 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Sertifisering, godkjenning, eksaminering av
virksomhet og personell som skal drive
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og
enkeltmennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218112 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200205957 (220) Inn dato: 2002.06.26

(540)

ROOKEE
(730) Innehaver: SPL Ltd, Drury Lane, Chadderton,
Oldham, Lancashire, OL9 7PH , England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Ferdige retter laget hovedsakelig av
frokostblandinger i klasse 30; nudler; hurtignudler;
krydder; smakstilsetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218113 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200206095 (220) Inn dato: 2002.07.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: KLP Eiendom Trondheim AS,
Krambugata 14, 7011 Trondheim, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218114 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207004 (220) Inn dato: 2002.08.01

(540)

(730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274
Skøyen, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, medisinske såper; vaske- og rensemidler,
desinfeksjonsmidler; sjampoer, medisinske sjampoer;
luktfjernere; deodoranter; antiperspirasjonsmidler;
kosmetikk; hudspray, pulvere, drops, tabletter, dråper,
kremer, lotions, behandlingsmidler og -preparater;
munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk, og tannpasta.
KL. 5: Veterinærmedisinske preparater og stoffer;
tilsetninger til og supplementer for næringsmidler for dyr,
fugler og fisker; desinfeksjonsmidler; pesticider;
fungicider; pulvere, spray, sprøytemidler, drops, tabletter,
dråper, hud- og pelsbehandlingsmidler og -preparater samt
halsbånd, alle til utryddelse av lopper, midd og flått og for
bruk på dyr; medisinske hudbehandlingsmidler og -
preparater for bruk på dyr; medisinske munnpleiemidler
og tannpasta for bruk på dyr; medisinske
pustoppfriskende midler for bruk på dyr.
KL. 16: Papir og artikler laget av papir; papp og artikler
laget av papp; plastposer og plastemballasje (ikke opptatt
i andre klasser); trykksaker vedrørende kjæledyr, fugler og
fisker; sandpapir for bruk i bur til dyr og fugler; akvarier
og deler til dike; beholdere til bruk ved transport av
kjæledyr, fugler og fisker; spade laget av papir eller papp
til fjerning av kjæledyrs avføring.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere inkludert bokser, hermetikkbokser, esker og
andre beholdere (ikke opptatt i andre klasser); plast
lukkeanordninger til bokser, hermetikkbokser, esker og
andre beholdere; gjenstander til rengjøringsformål;
luktfjerningsapparater til privatbruk; tannbørster;
identifikasjonsmerkelapper, -tromler, bakker og ringer for
fugler og kjæledyr; børster, kammer, svamper, strøbrett,

mat- og vannbeholdere, alt for kjæledyr og fugler; bur for
fugler og dyr og deler til slike bur; tildekninger til dyre- og
fuglebur; fuglebad; kunstige redeegg; spade til fjerning av
kjæledyrs avføring.
KL. 28: Leketøy, spill og leker til kjæledyr, fugler og
fisker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218115 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207772 (220) Inn dato: 2002.08.26

(540)

EEYORE
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
dataprogrammer; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
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. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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(111) Reg.nr.: 218116 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200207819 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

(730) Innehaver: Scan Jour A/S, C.F. Richs Vej 107, DK-
2000 Frederiksberg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere og
software innregistrert på databærere, optiske og
magnetiske databærere.

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.28, VA 2002 00859

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31

(111) Reg.nr.: 218117 (151) Reg.dato: 2003.03.06

(210) Søk.nr.: 200112792 (220) Inn dato: 2001.10.26

(540)

H. BASLER
(730) Innehaver: Hermann Basler Haar-Kosmetik
Versandhaus-Produktion, Gansäcker 20, D-74317
Bietigheim-Bissingen, DE

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
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,
hårfarger, sjampo, hårpleiemidler, hårfjerningsmidler,
midler for pleie av huder og skinn; tannpussemidler; falske
fingernegler, falske øyenvipper; bomull.
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.
KL. 18: Lær- og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; herunder vesker,
små lærvarer (ikke opptatt i andre klasser), sminkevesker,
kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller;
tøyvesker for reisebruk.
KL. 25: Klær, nemlig beskyttelsesforklær og klær for
farging samt caper for frisørbruk; fottøy, hodeplagg,
hodetørklær, halstørklær, innleggssåler.

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.23, 301 43 907

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.03.31
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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.: 367441
(151) Int. reg. dato: 1970.04.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.28

(540)

SALON
(730) Innehaver: Société A S SA, 5, rue de la Brêche
d’Oger, F-51190 Le Mesnil-sur-Oger, Avize, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Wines, spirits and liqueurs, Champagne wines,
sparkling wines.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: R387215
(151) Int. reg. dato: 1972.02.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.08

(540)

(730) Innehaver: Mesto-Spritzenfabrik Ernst
Stockburger GmbH, Ludwigsburger Strasse 71, D-71691
Freiberg/Neckar, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types,
especially for taking care of cars and machines, for
impregnating wood, in the form of painting equipment,
for treating plants, for combatting parasites, for
household articles.
KL. 8:  Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types,
especially for taking care of cars and machines, for
impregnating wood, in the form of painting equipment,
for treating plants, for combatting parasites, for
household articles.
KL. 9:  Sprays and vaporisers for liquids of all types,
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dusting machines for spreading powder of all types,
especially for fire protection.
KL. 10:  Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types, for
disinfecting.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 388886
(151) Int. reg. dato: 1972.06.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.11.21

(540)

(730) Innehaver: Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7, NL-
4191 MZ Geldermalsen, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use, not
including dyes and colouring agents for fibres.
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; mordants; natural resins.
KL. 17:  Insulating paints.

Gazette nr.: 02/02

(111) Int. reg. nr.: 547910
(151) Int. reg. dato: 1989.12.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.01.15

(540)

PSYMA
(730) Innehaver: PSYMA Arbeitsgruppe für
psychologische Marktanalyse GmbH, Fliedersteig 17, D-
90607 Rückersdorf-Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Market research and market analysis; consulting
in the field of market studies and advertising.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 551866
(151) Int. reg. dato: 1990.03.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.20

(540)

DAVIDOFF GRAND CRU
(730) Innehaver: Davidoff & Cie SA, 2, rue de Rive,
CH-1200 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Raw or manufactured tobacco, in particular
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes,
smoking and chewing tobacco; smokers’ articles, namely
tobacco pipes, pipe cleaners, cigar cutters, non-electrical
cigar and cigarette lighters, cigar cases and cigarette boxes;
cigar humidifiers; pipe tampers, ashtrays, cigar and
cigarette holders; all above-mentioned goods not made of
precious metals, alloys or plated therewith; matches.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 561688
(151) Int. reg. dato: 1990.10.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.22

(540)

MAXAVOR
(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Yeast, yeast extracts; natural aromatic
preparations for nutritional purposes.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 576473
(151) Int. reg. dato: 1991.08.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.01.31

(540)

(730) Innehaver: Yanko SA, Binissalem, 51, 07300 Inca,
ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal furs; trunks
and suitcases; umbrellas, sunshades and walking sticks;
riding crops and harnesses.
KL. 25:  Shoes, except orthopaedic shoes.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 577633
(151) Int. reg. dato: 1991.11.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.15

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Maschio Bonaventura SrL Oppure
Distilleria Bonaventura Maschio SrL oppure M B SrL
oppure D B M SrL, Via Vizza, 2/4, I-31018 Gaiarine, IT

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

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 579001
(151) Int. reg. dato: 1991.10.31
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.07

(540)

COLLAVINI
(730) Innehaver: E Collavini Vini e Spumanti SpA,
Località Gramogliano, I-33040 Corno di Rosazzo, IT

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

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 636908
(151) Int. reg. dato: 1995.04.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.20

(540)

LILIAN BARONY
(730) Innehaver: Village Cosmetics Henning Kreke,
Terlaner Strasse 12, D-86165 Augsburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 648210
(151) Int. reg. dato: 1996.01.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.01

(540)

(730) Innehaver: Compagnie des Montres Longines
Francillon SA (Longines Watch Co Francillon Ltd), CH-
2610 Saint-Imier, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 656279
(151) Int. reg. dato: 1996.03.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.11.30

(540)

(730) Innehaver: Manuel y Adolfo Benjamin, Perez
Pascuas, 09314 Pedrosa de Duero, ES

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

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 666189
(151) Int. reg. dato: 1996.11.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.12.04

(540)

MAUXION SILHOUETTE
(730) Innehaver: Ludwig Schokolade GmbH & Co KG,
Süsterfeldstrasse 190, D-52072 Aachen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cocoa and cocoa powder, including instant
soluble powder, cocoa-based drink preparations;
chocolate and articles of chocolate, such as chocolate
slabs, also in the form of separate portions; chocolate and
praline sweets, also with liquid fillings such as wine and
spirits, and bars, including filled bars, also with caramel
and/or walnuts and/or chopped walnut pieces; sugar
confectionery, including chewable sweets; chocolate-
molded goods, including shapes and assortments of
shapes.

Gazette nr.: 1/02

(111) Int. reg. nr.: 667095
(151) Int. reg. dato: 1996.12.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.05

(540)

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

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

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 676068
(151) Int. reg. dato: 1997.07.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Le Jacquard Francais SarL, 45,
boulevard Kelsch, F-88400 Gerardmer, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics for textile use; bed and table covers;
lingerie fabric; table and household linen (excluding paper
table linen).

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 691473
(151) Int. reg. dato: 1997.08.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.18

(540)

ALUPLAST
(730) Innehaver: Aluplast GmbH, Ettlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Connecting elements of metal for profiles,
especially used for windows or doors.
KL. 19:  Profiles made of plastic, especially for windows
and doors as well as connecting elements of plastic for
said profiles or for profiles of other materials.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 697754
(151) Int. reg. dato: 1998.08.03
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.19

(540)

AQUARELLE
(730) Innehaver: Droujestvo S Ogranitchena
Otgovornost Sts Holding Group OOD, oulitsa
Stantsionna No 14, 5300 Gabrovo, BG

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Scented water, deodorants, essential oils, cosmetic
creams, pencils for cosmetic use, cosmetic products for
eyelids, cosmetic products for eyelashes, nail polish,
make-up pencils for eyelids, eau-de-Cologne, hair
colorants, perfumes, toothpastes, make-up products for
the eyes, non-medicated mouth care products, soaps,
make-up, eau-de-toilette, cleansing milk, colorants for
toilet purposes, lipstick, shampoos.
KL. 5:  Vitamins, medicines for human purposes, lotions
for medical purposes, medicinal herbs, washing products
for medical purposes, chemical pharmaceuticals.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 708409
(151) Int. reg. dato: 1999.01.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.04.06

(540)

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

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols, all of the above goods
designed or manufactured in the US.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear designed or
manufactured in the US.

Gazette nr.: 10/01
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(111) Int. reg. nr.: 714450
(151) Int. reg. dato: 1999.03.25
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.14

(540)

BONAVITA
(730) Innehaver: Pragosoja spol sro, Na Lysinách 245,
140 00 Praha 4, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic foods made with cereals and vegetables
for medical use, particularly food for children.
KL. 29:  Preserved and dried fruit and vegetables;
preserved and dried ready-made food and dishes; meat,
fish, poultry, game, meat extracts, milk and milk products.
KL. 30:  Plain, flavoured and frozen cereal products;
condiments and ingredients for foodstuffs.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 717095
(151) Int. reg. dato: 1999.06.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.01

(540)

PURARÔME
(730) Innehaver: Börlind-Ges. für kosmetische
Erzeugnisse mbH, Lindenstrasse 15, D-75 365 Calw/
Altburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery products, cosmetics, in particular face
lotions, skin creams, cosmetic face masks, body powder
and face powder, oils for the skin and for sun protection,
lipsticks and preshave and aftershave face lotions, hair
care products, in particular hair lotions and creams; soaps.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 721902
(151) Int. reg. dato: 1999.08.13

(540)

YELLO
(730) Innehaver: Yello Strom Verwaltungsgesellschaft
mbH, Durlacher Allee 93, D-76131 Karlsruhe, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorption, dampening and bonding agents; fuels
(including engine fuels) and luminous substances; candles,
wicks; gases as fuel.
KL. 9: Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and
computers, electrical equipment; scientific, nautical,
surveying, electrical, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, control, life-
saving and educational apparatus and instruments;
equipment for recording, transmitting and reproducing
sound and images; magnetic recording media,
grammophone records; vending machines and mechanisms
for coin-operated machines; cash registers, calculators,
data processing equipment and computers, fire
extinguishers.
KL. 11: Power generation plants; lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and
water conduit equipment and sanitary installations.
KL. 12: Vehicles; means of conveyance on land, air or
water.
KL. 14: Precious metals and precious metal alloys as well
as goods made of or plated therewith, included in this
class; jewellery, precious stones; watches, clocks and
timekeeping instruments.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made of paper and
cardboard, included in this class; printed products;
bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives
for paper goods and stationery or for household
purposes; artists’ requisites; paint brushes; typewriters
and office supplies (except furniture); teaching material
(except apparatus); packaging materials made of plastic,
included in this class; playing cards; printing letters and
plates.
KL. 20: Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, cane, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoise shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or synthetic materials, included in this
class.
KL. 21: Household and kitchen appliances and containers
(not made of or plated with precious metals); combs and
sponges; brushes (except for paint brushes); brushmaking
materials; cleaning requisites; steelwool; raw or partly
processed glass (except for glass for building purposes);
glassware, porcelain and stoneware, included in this class.
KL. 28: Games, toys; gymnastics and sports articles,
included in this class; Christmas tree decorations.
KL. 35: Advertising; management; corporate
administration; office work; marketing services, namely
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marketing of new technologies, in particular in the field of
the environment and energy; temporary manpower hiring;
energy management, namely management of power
generation and distribution plants; business and
organizational consultancy services in the field of energy;
commercial administration services; organizational and
managerial advice in the area of energy.
KL. 36: Financial services; investment of risk capital;
financial consultancy services in the field of energy;
insurance, finance, money transactions, real estate;
commercial real estate management.
KL. 37: Construction of power stations, in particular
hydroelectric, nuclear, coal-fired, gas turbine and steam
turbine power stations; construction, servicing and
maintenance of electric street lighting; repair services,
namely repair of technical equipment and household
appliances; energy management, namely construction and
maintenance of power generation and distribution plants;
construction and installation of distribution and
transportation networks; maintenance of waste water and
fresh water plants; installation work, construction work;
plant engineering services, namely assembly service,
maintenance and repair work; construction of waste
treatment plants.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 39: Provision of transportation networks for the
transmission of power; distribution of electrical energy;
distribution of power, in particular electricity; production
and distribution of power, (short distance and long
distance) heat and supply of electricity and (short
distance and long distance) heat to third parties;
distribution of electricity; shipping, road, haulage,
packaging and storage of goods; distribution of electricity,
gas and heating, particularly to industrial customers;
transport; packaging and storage of goods; travel/holiday
organization; operation of distribution and transportation
networks; collection, storage, disposal and transportation
of waste; fresh water supply, waste water removal; travel
organization.
KL. 40: Recycling services; destruction of waste;
recycling and other forms of waste utilisation,
incineration; technical treatment of water and waste
water, operation of waste treatment plants.
KL. 41: Personnel training; education; entertainment;
sports and cultural activities; training.
KL. 42: Technical services for the operation of
distribution networks; energy counselling for households,
trade and industry, development of integral energy
concepts; software development, development of
software architecture, modules and interfaces and their
application in electronic and electrical appliances,
components and systems; research and development,
especially in the area of environmental technology;
generation of data processing programmes; catering;
accommodation; medical treatment, health and beauty
care; services in the field of veterinary medicine and
agriculture; legal advice and representation; scientific and
industrial research; generation of data processing
programmes; energy management, namely technical advice
of power generation and distribution plants; planning,
technical and ecological consultancy services in the field
of energy; energy-specific consultancy services;
environmental services, namely advice on environmental
issues, development of environmental risk management

concepts; plant engineering services, namely design work;
implementation and grant of licences, research and
development contracts; technical real estate management;
technical advice in the area of energy; planning of power
generation and distribution plants; planning of waste
treatment plants; acceptance of licences, research and
development contracts.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.23, 399 36 012.3/39
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(111) Int. reg. nr.: 728941
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text EVENTS TODAY
PROVIDED BY is excluded from the legal protection

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, respectively as well as for
connection to/with the Internet, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems, namely
satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques, including office
communication, namely dictating machines; apparatus of
telecommunication, namely wired and wireless
subscriber’s devices as well as telephone answering
machines and facsimile devices (telefax), modules and/or
final apparatus for Internet and apparatus for voice
controlled data processing; copying machines; printers;
scanners; computers, as well as such for games, and data
processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
servers and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local
or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
KL. 18:  Trunks and travelling bags, umbrellas and
parasols.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
namely data processing supported transmission of data,
images, information and signals, including data bank
services or information services (also against payment),

on-demand services, linguistic services and inquiry
services, offline as well as online, on-demand and other
electronic media services, especially processing and
transmission of electronically transmitted data, network
service for transmission of data, images and speech/voice;
base radio services and mobile radio services as well as
telematic services.
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data, video
and image) as well as for network service; technical advice
for projecting of apparatus, equipment and installations
for network services, as well as for projecting of networks
including design and development.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 609.5/38
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(111) Int. reg. nr.: 728942
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text EVENTS TODAY
PROVIDED BY is excluded from the legal protection

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, respectively as well for
connection to/with the Internet, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems, namely
satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques, including office
communication, namely dictating machines; apparatus of
telecommunication, namely wired and wireless
subscriber’s devices as well as telephone answering
machines and facsimile devices (telefax), modules and/or
final apparatus for Internet and apparatus for voice
controlled data processing; copying machines; printers;
scanners; computers, as well as such for games, and data
processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
server and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local
or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
KL. 18:  Trunks and travelling bags, umbrellas and
parasols.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
namely data processing supported transmission of data,
images, information and signals, including data bank

services or information services (also against payment),
on-demand services, linguistic services and inquiry
services, offline as well as online, on-demand and other
electronic media services, especially processing and
transmission of electronically transmitted data, network
service for transmission of data, images and speech/voice;
base radio services and mobile radio services as well as
telematic services.
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data, video
and image) as well as for network service; technical advice
for projecting of apparatus, equipment and installations
for network services, as well as for projecting of networks
including design and development.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 610.9/38
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(111) Int. reg. nr.: 728943
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text EVENT
CHANNEL PROVIDED BY is excluded from the legal
protection

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, respectively as well for
connection to/with the Internet, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems, namely
satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques, including office
communication, namely dictating machines; apparatus of
telecommunication, namely wired and wireless
subscriber’s devices as well as telephone answering
machines and facsimile devices (telefax), modules and/or
final apparatus for Internet and apparatus for voice
controlled data processing; copying machines; printers;
scanners; computers, as well as such for games, and data
processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
servers and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local
or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
KL. 18:  Trunks and travelling bags, umbrellas and
parasols.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising.
KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
namely data processing supported transmission of data,
images, information and signals, including data bank

services or information services (also against payment),
on-demand services, linguistic services and inquiry
services, offline as well as online, on-demand and other
electronic media services, especially processing and
transmission of electronically transmitted data, network
service for the transmission of data, images and speech/
voice; base radio services and mobile radio services as well
as telematic services.
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data, video
and image) as well as for network service; technical advice
for projecting of apparatus, equipment and installations
for network services, as well as for projecting of networks
including design and development.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 611.7/38
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(111) Int. reg. nr.: 728944
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The text EVENT
CHANNEL PROVIDED BY is excluded from the legal
protection

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, respectively as well as for
connection to/with the Internet, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems, namely
satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques, including office
communication, namely dictating machines; apparatus of
telecommunication, namely wired and wireless
subscriber’s devices as well as telephone answering
machines and facsimile devices (telefax), modules and/or
final apparatus for Internet and apparatus for voice
controlled data processing; copying machines; printers;
scanners; computers, as well as such for games, and data
processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
servers and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local
or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
KL. 18:  Trunks and travelling bags, umbrellas and
parasols.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising.

KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
namely data processing supported transmission of data,
images, information and signals, including data bank
services or information services (also against payment),
on-demand services, linguistic services and inquiry
services, offline as well as online, on-demand and other
electronic media services, especially processing and
transmission of electronically transmitted data, network
service for the transmission of data, images and speech/
voice; base radio services and mobile radio services as well
as telematic services.
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data, video
and image) as well as for network service; technical advice
for projecting of apparatus, equipment and installations
for network services, as well as for projecting of networks
including design and development.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.28, 399 44 612.5/38

(111) Int. reg. nr.: 731135
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.04

(540)

PROPYCIL
(730) Innehaver: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines, chemical products for remedy
purposes and healthcare, pharmaceutical drugs.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 731640
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.09.08

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Liquorice and sweetmeats, included in class 30,
fruit jellies and wine-flavored gums.

Gazette nr.: 22/00
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(111) Int. reg. nr.: 744480
(151) Int. reg. dato: 2000.10.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.13

(540)

OTOCLEAN
(730) Innehaver: Laboratorios del Dr Esteve SA,
Avenida Mare de Déu de Montserrat, 221, 08041
Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 745018
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.09

(540)

FISCHER CONNECTORS
(730) Innehaver: W. W. Fischer SA, Route de Pampigny,
CH-1143 Apples, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Connectors and component parts; in particular,
connectors for electric and electronic apparatus and
instruments, electrical cables, electric contacts, shields for
electric contacts, optical fibers, sheaths for electric cables.
KL. 42:  Research and development of new products in
the field of connectors.

Gazette nr.: 4/01

(111) Int. reg. nr.: 745019
(151) Int. reg. dato: 2000.11.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.09

(540)

(730) Innehaver: W. W. Fischer SA, Route de Pampigny,
CH-1143 Apples, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Connectors and component parts; in particular,
connectors for electric and electronic apparatus and
instruments, electrical cables, electric contacts, shields for
electric contacts, optical fibers, sheaths for electric cables.
KL. 42:  Research and development of new products in
the field of connectors.

Gazette nr.: 4/01
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(111) Int. reg. nr.: 752581
(151) Int. reg. dato: 2001.01.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.26

(540)

(730) Innehaver: Lorenz Bahlsen Snack-World Holding
GmbH & Co KG, Bemeroder Strasse 71, D-30559
Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Extruded potato products for food; potato
chips, potato sticks; raisins, shelled hazelnuts, peanuts,
cashews, pistachios and almonds, dried, roasted, salted
and/or spiced; dried fruit.
KL. 30:  Pastry and confectionery, sponge cakes, cakes,
chocolates, chocolate goods, pralines, sweets,
sweetmeats, marzipan; extruded wheat, rice and maize
products for food; popcorn; savoury snacks and savoury
biscuits, salt sticks, salt pretzels.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 754740
(151) Int. reg. dato: 2001.02.01

(540)

IM-LOGISTICS
(730) Innehaver: Ingram European Coordination Center,
afgekort I.E.C.C. NV, 25A, Luchthavenlaan, B-1800
Vilvoorde, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Commercial intermediary services in the field of
selling of computer software and hardware within the
wholesale and retail framework; business management;
import and export agency for computer software and
hardware; commercial information services relating to the
sales of computer hardware and software.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers and their peripherals.
KL. 39:  Packaging of goods for sending; storage of goods
in a store or in any other building designed for keeping or
guarding; courier services and transport of goods;
transport services; packaging and storage of goods.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.10.05, 676630
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(111) Int. reg. nr.: 757134
(151) Int. reg. dato: 2001.03.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: GenOdyssee, BP 810, Les Ul, F-91974
Courtaboeuf, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical compositions, therapeutic
products, diagnostic products for medical and veterinary
use, medicines for human medical purposes.
KL. 10: Apparatus for medical analysis purposes,
diagnostic apparatus for medical purposes.
KL. 16: Printed matter, manuals, books, reviews,
newspapers, stationery, printed matter.
KL. 38: Telecommunications, computer-assisted
transmission of data, sound and images, access services to
computer or data communication databases and central
services, electronic transmission of information, in
particular on global communication networks (similar to
the Internet), or on private or restricted-access networks
(similar to Intranets).
KL. 42: Health care; scientific research, appraisal,
diagnosis and analysis for therapeutical purposes,
chemical and biological analysis, chemical and biological
research, structural and functional analysis of genomes,
engineering project design, new product research and
development for third parties, technical assistance.

Gazette nr.: 11/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.09.22, 00/3053334

(111) Int. reg. nr.: 758152
(151) Int. reg. dato: 2001.03.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TCO Utveckling AB, S-114 94
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers and equipment for data processing,
especially displays.
KL. 42:  Quality control of environment marking of
computers.

Gazette nr.: 12/01
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(111) Int. reg. nr.: 760485
(151) Int. reg. dato: 2001.03.20

(540)

(730) Innehaver: Difi Vertriebs GmbH, Oldenburger
Strasse 65, D-26316 Varel, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Hooks and eyes, padlocks, U-bolts and metal car
locks.
KL. 7: Switches, carburetors and carburetor replacement
parts gasoline valves, rims, Bowden cables, exhaust
systems exhaust diaphragms.
KL. 9: Glasses and their parts, especially sun glasses,
sport spectacles, ski spectacles, safety spectacles,
spectacle frames, lenses; spectacle cases; protective
clothing items, including shoes, knee, elbow an shin pad;
kidney belt; safety masks; protective gloves; safety
helmets; safety helmet accessories, namely visors, face
shields, screens, teeth protectors; batteries.
KL. 11: Flashing lights, tail lights, headlights, bulbs.
KL. 12: Replacement parts for two-wheelers, namely
chains, sprockets, pinions, drive shafts, two-wheeler
bench seats,  foot rests, handle bars, clutch forks, gas
twist grips, struts,  shock absorbers, springs, brake shoes,
disk brake linings, clutch disks, mirrors, mud guards.
KL. 18: Leather and imitations of leather as well as
leather goods (included in this class); bags, school
satchels, backpacks, travel bags, briefcases and key cases,
all bags, hip bags. umbrellas, parasols; saddle bags made
of leather, imitation leather or fabrics for two-wheelers;
suitcases and luggage holders of synthetic materials.
KL. 25: Clothing, including rainwear, footwear, headwear
and  gloves.
KL. 35: Support and consultancy for third parties on
product mar keting, namely by making sales concepts
available.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.09.20, 300 70 293.0/25

(111) Int. reg. nr.: 760612
(151) Int. reg. dato: 2000.12.27

(540)

SILVERADO
(730) Innehaver: Georg Schlomka, Dorfstrasse 16, D-
21640 Neuenkirchen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
checking (supervision), lifesaving and teaching
apparatuses and instruments (included in this class);
audio and video recording, transmission and reproduction
apparatuses; magnetic recording media, records; automatic
vending machines and mechanical systems for coin-
operated apparatuses; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; cooling means
for computer components, particularly cooling means for
processors and other semiconductor chips; all the
aforementioned goods in separate form, in housings or as
systems with or without housing, as well as parts of the
aforementioned goods; metal cooling elements,
particularly flat metal elements adaptable to the surface of
a processor for carrying off and transferring heat into
further heat sinks or dissipators; flat metal elements for
carrying off or transfer of heat, being parts and fittings for
the abovementioned goods.
KL. 11: Heat sinks and dissipators as well as equalizing
elements for heat sinks and dissipators for application in
data processing equipment and computers; flat metal
elements for carrying off or transfer of heat, being parts
and fittings for the abovementioned goods.
KL. 14: Precious metals and their alloys, as well as
articles made of precious metals or plated therewith,
(included in this class).

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.04, 300 49 502.1/09
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(111) Int. reg. nr.: 761923
(151) Int. reg. dato: 2001.04.26

(540)

ROAST’N TOAST
(730) Innehaver: Pågen AB, Lantmannagatan 32, S-214
48 Malmö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour (provisions) and preparations made
from cereals (not for medical use), bread, biscuits, rusks,
cakes, pastry, confectionery and sweets, ice-cream;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
SE, 2001.01.22, 01-00420

(111) Int. reg. nr.: 763483
(151) Int. reg. dato: 2001.06.29

(540)

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetic foods adapted for medical use and clinical
use; nutritional supplements adapted for medical use.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.03.20, 486392
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(111) Int. reg. nr.: 763748
(151) Int. reg. dato: 2001.07.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Comforto Haworth Büro-Sitzmöbel
GmbH, von Achenbach-Strasse 21-23, D-59229 Ahlen,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture and upholstered articles, in particular
office furniture and equipment; conference furniture and
equipment; office chairs, office armchairs, office tables;
standing aids, seat elements; parts of the aforementioned
goods, in particular seat and backrest cushions and
paddings, seat and backrest shells, headrests, armrests,
chair cushions, synchronous and lifting mechanisms,
frames.

Gazette nr.: 18/01

(111) Int. reg. nr.: 768368
(151) Int. reg. dato: 2001.04.09

(540)

GAMESURF
(730) Innehaver: Tiscali GmbH, Konrad-Coltis-Strasse
75, D-81369 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Publications and printed products, including
books, brochures and magazines on computers, computer
networks, computer databases, computer services and
Internet services.
KL. 35: Advertising; management services; creation,
preparation and presentation of business information,
advertising and descriptions of products and services for
third parties, organisational support for the sale of such
products and services via an interactive computer
communication network.
KL. 38: Electronic storage and calling of data and
documents; e-mail services, facsimile transmission.
KL. 41: Finding and placing of educational, teaching,
sporting and cultural activities via telephone and
computer terminals.
KL. 42: Computer services, namely indexation; provision
of computer mailboxes; finding and placing of catering and
accommodation services via telephone and computer
terminals.

Gazette nr.: 23/01

(111) Int. reg. nr.: 770214
(151) Int. reg. dato: 2001.10.15
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.15

(540)

DOM VINCENT
(730) Innehaver: SarL La Delignere, Meloisey, F-21190
Meursault, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Crémant de Bourgogne, champagne method
prepared white wines or any other wine.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 770280
(151) Int. reg. dato: 2001.10.25

(540)

OPTIPORT
(730) Innehaver: Infineon Technologies AG, St. Martin-
Str. 53, D-81669 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic components.

Gazette nr.: 25/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.31, 301 46 105.8/09

(111) Int. reg. nr.: 772193
(151) Int. reg. dato: 2001.10.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.04

(540)

MAGIC VISCO
(730) Innehaver: Bico AG (Bico SA) (Bico Ltd),
Biltnerstrasse 42, CH-8718 Schänis, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Draw-sheets for sick beds.
KL. 20:  Furniture, beds, bedsteads, mattresses and
bedsprings and parts of the aforementioned products;
padded bedding and upholstered furniture.
KL. 24:  Mattress protectors, mattress covers, inlay
fabrics, sheets and pillow shams, eiderdown covers,
blankets.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.09.17, 490056

(111) Int. reg. nr.: 772358
(151) Int. reg. dato: 2001.12.12

(540)

(730) Innehaver: GA Modefine SA, Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; 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:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 24:  Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games, toys, gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
KL. 35:  Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; advertising services on behalf
of third parties in connection with marketing and sales of
perfumery and cosmetic articles, optical goods,
timepieces, jewellery, fabrics and textile goods, clothing
and shoes, games and toys, sports articles; services in
connection with management of retail outlets of
perfumery and cosmetic articles, optical goods,
timepieces, jewellery, clothing and shoes, games and toys,
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sports articles.
KL. 42:  Consulting services in connection with internal
and external decoration of retail outlets or the layout of
retail outlets, interior, exterior design, layout and sign
design services for retail outlets for third parties;
providing of food and drink, temporary accommodation;
cosmetological research; photographic reporting; fashion
information; clothing rental; fashion designer services and
designer services for decorative as well as household
goods; styling (industrial design); design models; beauty
parlors.

Gazette nr.: 1/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.08.02, 492776

(111) Int. reg. nr.: 772544
(151) Int. reg. dato: 2001.11.20

(540)

DIMETCOTE
(730) Innehaver: Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7, NL-
4191 MZ Geldermalsen, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

Gazette nr.: 1/02

(111) Int. reg. nr.: 772981
(151) Int. reg. dato: 2001.11.14

(540)

CHONDROCELECT
(730) Innehaver: Tigenix NV, 18A, Boetsenberg, B-3053
Haasrode, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary or medicinal
preparations for the expansion, selection, quality control
and implanting of human cartilage cells in vivo; cultures
and nutritional substrates for the expansion, selection,
quality control and implanting of human cartilage cells in
vivo; medical tests for monitoring the expansion,
selection, quality control and implanting of human
cartilage cells in vivo; hormones and substances designed
for stimulating cell growth, namely growth factors for
medical purposes; enzymes for medical purposes;
antibodies for medical purposes for the expansion,
selection and quality control of human cartilage cells in
vivo.
KL. 10:  Pharmaceutical, veterinary or medical apparatus
and instruments, also in the form of kits, for the
expansion, selection, quality control and implanting of
human cartilage cells in vivo; biopsy kits, implanting kits,
kits for the quality control of the expansion, selection and
implanting of human cartilage cells in vivo.
KL. 42:  Pharmaceutical, veterinary or medical services;
research, development and studies of the expansion,
selection, quality control and implanting of human
cartilage cells in vivo; services for the expansion,
selection, quality control and implanting of human
cartilage cells in vivo; medical follow-up and re-education
services; carrying out of tests for quality control of
expanded or implanted human cartilage cells.

Gazette nr.: 2/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.05.18, 685331
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(111) Int. reg. nr.: 774433
(151) Int. reg. dato: 2001.12.13

(540)

MONEYBEAMER
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Mobile telephones; software.
KL. 38:  Telecommunication.
KL. 42:  Development, generation and renting of data
processing programs.

Gazette nr.: 3/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.11, 301 54 315.1/09

(111) Int. reg. nr.: 774693
(151) Int. reg. dato: 2001.12.07

(540)

AMERLOCK
(730) Innehaver: Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7, NL-
4191 MZ Geldermalsen, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Protective coatings used as bases to protect steel
against corrosion.

Gazette nr.: 4/02

(111) Int. reg. nr.: 775479
(151) Int. reg. dato: 2001.12.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Mavim Gesellschaft für den Export
technischer Anlagen GmbH, 18/7, Alserbachstrasse, A-
1090 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
KL. 32:  Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit juices.
KL. 35:  Advertising; office functions.
KL. 41:  Entertainment; sporting activities.
KL. 42:  Providing of food and drink, hygienic and beauty
care.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.10.12, AM 7190/2001

(111) Int. reg. nr.: 775790
(151) Int. reg. dato: 2001.10.18

(540)

PUR DESIR DE
(730) Innehaver: Laboratoires de Biologie Végétale Yves
Rocher SA, La Croix des Archers, F-56201 La Gacilly, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; personal deodorants; perfumery articles;
oils for perfumes and scents; air fresheners, namely
scented stones, scented wood, fragrant potpourris,
incense; sachets for perfuming linen; essential oils;
cosmetics in all galenic forms; cosmetic hair care goods;
dentifrices.
KL. 4:  Scented candles.
KL. 5:  Hygiene products, deodorants and air fresheners
not for personal use.
KL. 42:  Beauty care, hairdressing salons, beauty salons;
advice in relation to make-up and perfumes.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.05.31, 01 3 105 247
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(111) Int. reg. nr.: 776043
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

(730) Innehaver: Francisco Suarez Garrido, Camino
Santa Ana s/n, 46800 Xativa (Valencia), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames; goods (not included
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
ES, 2001.08.16, 2421252

(111) Int. reg. nr.: 776257
(151) Int. reg. dato: 2002.01.30

(540)

(730) Innehaver: Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co,
Tiembacher Strasse 11-13, D- 90556 Cadolzburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Playthings.
KL. 30:  Chocolate goods, specially hollow chocolate
goods, confectionery and pastry.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.11, 301 49 770.2/30

(111) Int. reg. nr.: 776558
(151) Int. reg. dato: 2001.12.04

(540)

ORAFTI INNERGY
FOODS

(730) Innehaver: Raffinerie Tirlemontoise SA en
néerlandais Tiense Suikerraffinaderij NV, Avenue de
Tervueren, 182, B-1150 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic food
for medical use; sugar for medical purposes.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; sugar and sugar products in
powdered, tablet or liquid form; sweet goods; chicory and
chicory products in powder, tablet or liquid form; natural
sweeteners; natural flavourings for food purposes; natural
binding agents for semi-finished products for sugar and
chicory-based food industries; sweets; sherbets; sauces
(except salad dressings); ketchup; chicory; sugar
derivatives, malt extract for food; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; herbs and spices; soya flour; yeast
for nutritional purposes; flour for nutritional purposes;
seaweeds for nutritional purposes; cinnamon;
mayonnaise; maize (included in this class); maize flakes.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.06.29, 699303
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(111) Int. reg. nr.: 776560
(151) Int. reg. dato: 2001.12.04

(540)

(730) Innehaver: Raffinerie Tirlemontoise SA en
néerlandais Tiense Suikerraffinaderij NV, Avenue de
Tervueren, 182, B-1150 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic food
for medical use; sugar for medical purposes.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; sugar and sugar products in
powdered, tablet or liquid form; sweet goods; chicory and
chicory products in powder, tablet or liquid form; natural
sweeteners; natural flavourings for food purposes; natural
binding agents for semi-finished products for sugar and
chicory-based food industries; sweets; sherbets; sauces
(except salad dressings); ketchup; chicory; sugar
derivatives, malt extract for food; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; herbs and spices; soya flour; yeast
for nutritional purposes; flour for nutritional purposes;
seaweeds for nutritional purposes; cinnamon;
mayonnaise; corn (included in this class); corn flakes.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.06.29, 699304

(111) Int. reg. nr.: 776569
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

FARMALL
(730) Innehaver: A R G O SpA, 1, Via Lemizzone, I-
42018 San Martino in Rio, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural
implements.
KL. 12:  Tractors and parts thereof.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.10.24, MI2001C010851

(111) Int. reg. nr.: 776572
(151) Int. reg. dato: 2002.02.08

(540)

AUTO-TROL
(730) Innehaver: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Calibrating and quality control fluids for blood
gas, electrolyte and substrate analyzers as well as for pH
blood gas analyzers, included in this class.
KL. 37:  Maintenance of medicinal and biotechnological
apparatus and instruments.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776590
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

BOCCA DI LUPO
(730) Innehaver: Vigneti Del Sud SrL, Via Maternità e
infanzia 21, I-72027 S. Pietro Vernotico, IT

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

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.11.23, FI2001C001205
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(111) Int. reg. nr.: 776606
(151) Int. reg. dato: 2002.02.05

(540)

NERVASPORT
(730) Innehaver: Renault SAS, F-92100 Boulogne
Billancourt, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor cars, pickup trucks, light trucks, lorries,
sports cars, shock absorbers for motor cars, anti-theft
devices for motor cars, head rests for seats for motor cars,
shock absorbers for motor cars, bonnets for motor cars,
bodies for motor cars, chains for motor cars, chassis for
motor cars, bumpers for motor cars, blinds and
sunscreens for motor cars, anti-theft warning apparatus
for motor cars, reversing alarms for motor cars, horns for
motor cars, luggage racks for motor cars, torsion bars for
motor cars, connecting rods for motor cars (other than
engine parts), gearboxes for motor cars, petrol tank caps
for motor cars, windscreens for motor cars, motor car
convertible tops, engine hoods for motor cars, crankcases
for components for motor cars (other than for engines),
safety belts for vehicles for motor cars, antiskid chains for
motor cars, driving chains for motor cars, drive chains for
motor cars, hydraulic circuits for motor cars, torque
converters for motor cars, reduction gears for motor cars,
direction indicators for motor cars, electric motors for
motor cars, electric cars, clutch mechanisms for motor
cars, safety seats for children for motor cars, gearing for
motor cars, hubcaps, windscreen wipers for motor cars,
brake linings for motor cars, brake shoes for motor cars,
brake segments for motor cars, brakes for motor cars,
bands for wheel hubs, lift tailgate (parts of motor cars),
covers for motor cars, covers for car seats, wheel rims for
motor cars, motors for land vehicles, prime movers for
motor cars, wheel hubs for motor cars, air pumps
(accessories for motor cars), motor car doors, ski racks for
motor cars, propulsion mechanisms for motor cars, trailer
hitches for motor cars, shock absorbing springs for motor
cars, suspension springs for motor cars, rearview mirrors
for motor cars, wheels for motor cars, seat safety
harnesses for motor cars, motor car seats, drive shafts for
motor cars, drive mechanisms for land vehicles, turbines
for land vehicles, anti-glare devices for motor cars,
padding, upholstery for motor cars, motor car windows,
steering wheels for motor cars.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.01, 01 3 123 431

(111) Int. reg. nr.: 776607
(151) Int. reg. dato: 2002.02.05

(540)

GLORIA
(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; essential oils.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.28, 01/3.123.354

(111) Int. reg. nr.: 776609
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 776612
(151) Int. reg. dato: 2001.10.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ferrari SpA, Via Emilia Est 1163, I-
41100 Modena, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer
programs; sunglasses, prerecorded videocassettes,
computer hardware and software, computer network
accessing software, communication software used for
accessing generic business data on a global network,
software for electronic mail transmission, software
containing information, sites and other resources available
on computer networks, electronic video games, computer
accessories, CD-ROMs, equipment for computer games,
cartridges for computer games, video games used with
automatic or token-operated machines, automatic or
token-operated amusement machines.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Electronic games and amusement machines other
than those used with television sets, pocket video games,
cartridges and programs for use with the aforementioned
goods; coin or token-operated game machines used in
stores and not for use with television sets, components
and accessories of all aforesaid goods, scale-model cars
and scale-model collection items reproducing cars and
other vehicles, full-size car replicas for entertainment
purposes and for sporting exhibitions.
KL. 35:  Advertising; commercial business management;
commercial administration, office functions, business
management consultancy, including assistance,
consultancy and organization for setting up on-line
retailing services and for the onset of retailing activities on
line; grouping of various products on behalf of third
parties so that consumers may see and purchase them on
a global computer network; mail-order sale services, on-
line sale services and sales negotiated using mobile
telephony services, advertising of goods and services on
the Internet and by means of mobile telephony services,
information on goods and services provided in the form of
a buying guide on a global computer network and/or by
means of mobile telephony services, promotion of goods
and services by preparing and organizing promotional
contests and competitions with prizes to be won, on a

global computer network and/or by means of mobile
telephony services; auction sale activity on a computer
network and/or by means of mobile telephony services
and supply of an on-line notice board for the shipment,
promotion, sale and resale of articles on a global computer
network and/or by means of mobile telephony services;
promotion of products and services by placing
advertisements and promotional displays on an electronic
site accessible via a global computer network and/or by
means of mobile telephony services, promotion of Web
sites for third parties, advertising by electronic mail and
mobile telephony services and administrative processing
of orders.
KL. 38:  Services in connection with communication and
electronic transmission of data and information, Internet
access provision, electronic mail services, electronic data,
image and document transmission, provision of access to
on-line chat services, communication networks via
computer networks, provision of access to computerized
general-interest showcases and to on-line structures for
playing games and interacting directly with other users,
services for receiving short text messages, telephone
services, mobile and wireless communication, message
sending by means of electronic transmission.
KL. 41:  Education, training and entertainment, sporting
and cultural activities, services relating to the organization
and exhibition of car races for sporting purposes,
entertainment in the form of car racing, organization and
holding of seminars, conventions, conferences, meetings,
competitions and lotteries, club organization and
coordination services, provision of information on sports,
recreational activities, entertainment and education,
provision of information and updates regarding sports
events and drivers to sports club and association
members, sports training services.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.06.01, TO2001C001917
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(111) Int. reg. nr.: 776620
(151) Int. reg. dato: 2001.12.12

(540)

SIZ
(730) Innehaver: Genossenschaft Schweizerisches
Informatik-Zertifikat, Florastrasse 44, CH-8008 Zürich,
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic data media, particularly diskettes,
magnetic tapes, CD-Is and CD-ROMs.
KL. 16:  Printed matter, particularly teaching equipment,
examination equipment, examination certificates, all these
goods in the field of computing.
KL. 41:  Training; examination development, organisation
and evaluation services, preparation of examination
certificates in the field of computing.
KL. 42:  Consulting for schools, particularly in the
organisation, design and composition of computer training
courses; advice to pupils, particularly in the choice of
computer training courses; development of teaching
equipment, guidelines, regulations for schools, models of
programs and examinations for pupils, all these goods in
the field of computing.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776627
(151) Int. reg. dato: 2001.10.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Banca Popolare Commercio e Industria
Soc Coop a r l, 33, via della Moscova, I-20121 Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Banking, financial and monetary affairs and
investment fund administration.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.07.31, MI 2001 C 008428

(111) Int. reg. nr.: 776641
(151) Int. reg. dato: 2002.02.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Robship AB, Box 53, S-427 22 Billdal,
SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes);
padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.31, 02-00674
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(111) Int. reg. nr.: 776646
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

ÉPRIZ
(730) Innehaver: S C Global Spirits Company SrL, Str.
Coptoarelor, nr. 2b, Ploiesti, Jud. Prahova, RO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages, namely vodka, gin, liqueur,
rum, brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whisky,
cocktail, schnapps.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
RO, 2001.08.15, M 2001 03970

(111) Int. reg. nr.: 776648
(151) Int. reg. dato: 2002.02.21

(540)

SKINTEX
(730) Innehaver: Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for use in industry.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.17, 301 66 649.0/01

(111) Int. reg. nr.: 776654
(151) Int. reg. dato: 2002.02.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Edible ices, water ices, sorbets, ice
confectioneries, frozen cakes, products for preparing
edible ices and/or water ices and/or sorbets and/or ice
confectioneries and/or frozen cakes.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.10.26, 494754
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(111) Int. reg. nr.: 776655
(151) Int. reg. dato: 2002.01.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Peter Lötscher, Kirchweg 34, CH-6375
Beckenried, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Games, toys.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.27, 494130

(111) Int. reg. nr.: 776657
(151) Int. reg. dato: 2002.01.28

(540)

PLESAL
(730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de
France, F-75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Synthetic salt for dietetic and medical use, not
including pharmaceutical products for improving blood
circulation in the brain and peripheral vessels.
KL. 30:  Dietetic salt.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.18, 01 3 122 496

(111) Int. reg. nr.: 776662
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

(730) Innehaver: Tod’s SpA, Via Filippo Della Valle 1, I-
63019 S.Elpidio a Mare, Ascoli Piceno, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, cosmetic products, namely perfumes,
eau-de-Cologne, after-shave lotions, cosmetic products;
deodorants for personal use and antiperspirant, essential
oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair lotions,
dentifrices, bleaching preparations and other substances
for laundry use.
KL. 9:  Eyewear, sunglasses, eyeglass lenses, spectacle
frames, contact lenses, magnifying lenses, accessories and
parts of the aforesaid goods.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.12.20, TO 2001 C 4066
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(111) Int. reg. nr.: 776665
(151) Int. reg. dato: 2001.10.05

(540)

CONSTANTIN FILM
(730) Innehaver: Constantin Film Produktion GmbH,
Kaiserstrasse 39, D-80801 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data carriers of all kinds, with or without data;
computers and computer software and hardware,
multimedia computer programs, electric and electronic
communication and telecommunication equipment and
instruments; magnetic recorded data carriers of all kinds;
video games; equipment, appliances and instruments for
the recording, storage, transfer and reproduction of sound
and picture; vending machines and machinery for money
operated equipment; video cassettes, records, CD-ROMs,
CD-Is, DVDs; exposed films; online computer systems,
consisting of software and interfaces for the interactive
retrieval and exchange of data; magnetic and optical fibre
data carriers; videos; dialogue computer systems;
entertainment equipment for connection to television sets;
cinematographic and optical equipment and instruments;
parts of aforementioned items.
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof, as well as
items plated with or made thereof, included in this class;
jewellery items, decorative items, watches and time
measuring equipment.
KL. 16:  Paper, cardboard (carton) and items made of
these materials, included in this class; printed matter;
photographs; teaching and information materials
(excluding equipment); book binding articles; typewriters
and office equipment (excluding furniture); brochures,
magazines, newspapers, books, advertising documents;
playing cards; writing equipment; calendars; plastic bags
and pouches for packaging purposes.
KL. 18:  Leather and leather imitations products, as well
as products thereof, not included in other classes;
umbrellas, parasols, bags.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames; items, not included in
other classes, of wood, cork, cane, reed and plastic.
KL. 25:  Items of clothing, shoes, headwear, in particular
gymnastics and sports clothing.
KL. 28:  Exercise and sport articles, included in this class,
in particular bags.
KL. 32:  Beer; mineral waters and fizzy waters and other
non-alcoholic drinks; fruit juices and fruit drinks.
KL. 33:  Alcoholic beverages, included in this class.
KL. 34:  Matches; books of matches; match boxes;
lighters.
KL. 35:  Advertising, advertising mediation, banner
advertising, sales promotion; services of an advertising
agency; public relations work; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof) enabling customers to conveniently
view and purchase those goods; negotiation and
conclusion of trading business; management; marketing;
market analysis; information concerning business matters;
company administration; organizational advice about the
production of multi media products, Internet and

communication technologies and audiovisual productions;
advice about the organization and the management of
companies as well as personnel management; advice
concerning the development and the implementation of
trading cooperation and business-to-business concepts;
organization and staging of fairs, in particularly trade
fairs; home shopping services; online services of an e-
commerce handler, namely presentation of goods and
services, order-taking and organization and operation of
an online infrastructure related to delivery as well as
billing, mediation and finalization of trading business for
others, via so-called online shops, online platforms and
virtual warehouses; data compilation and transcription;
data bank services, namely the collection, compilation and
administration of all kind of data for others; sponsoring
(advertising); all the previously mentioned services also
via the telecommunication networks, the Internet or other
online networks; services rendered in connection with
online services, also in the Internet, namely collecting,
providing data of all kinds; operation and provision of an
online ordering system; operation of a virtual warehouse;
advertising presentations of all kinds of multimedia
products; management, administration, operation of
Internet platforms for the purpose of negotiation of
contracts about the purchasing of goods, the rendering of
services, the commercial cooperation between companies,
the drawing up of business-to-business-concepts.
KL. 38:  Telecommunication; providing information and
data with the help of telecommunication; rental of
telecommunication equipment; operation of
telecommunication networks and broad band cable
systems including mobile telephony, satellite transmission
and radio communication systems and including
associated services through the transmission of language,
data, pictures, symbols, signals and other acoustic and
optical signs; processing and transmission of television
programs, video signals and sound and data signals;
revenue increasing services, namely technical integration
of answering machines, facsimile mail, conference link-
ups, call-back or call-relay functions, voicemail;
transmission of radio and television programs, in
particular also in the form of video-on-demand, near
video-on-demand or in other online forms; tele-services,
namely the offering of content for educational, teaching or
amusement purposes through telecommunication;
transmission of video games and interactive television and
computer services (included in this class); collecting,
providing, delivering and transmitting data and other
material through telecommunication networks, the
Internet or other online networks; services for the
transmission, storage and processing of information and
data via electronics, cables, radio, computer, tele-letter,
television, laser beam, radio call, telex machine or news
satellite (included in this class); services rendered in
connection with online services, also in the Internet,
namely collecting, providing and transmitting news,
information, texts, drawings, pictures and data of all
kinds, transmission of data of all kinds; offering and
communicating information stored in a data bank via
interactively communicating (computer) systems, such as
exchange and information corner, Internet communities,
platforms and forums, chat-forums, electronic mailboxes;
data bank services, namely the transmission of such data
for others.
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KL. 41:  Training; entertainment; education; sporting or
cultural activities; compilation of multimedia and
audiovisual programs of all kinds, also radio and television
programs; making of audiovisual production of all kinds,
also films and video films within or outside studios, as
well as technical advice in connection with such activities;
conducting of forums, communities, chat or other
platforms, exhibitions, also in online form, for cultural and
entertainment purposes; staging of competitions for
cultural and entertainment purposes; issuing or publishing
of books, newspapers, magazines and other printed
matter, also through the Internet or other online networks;
publishing services; collecting, providing and delivering
information, in particular also through the Internet and
online networks; operation of game parlours or
amusement parks; organization and holding of
conferences, congresses, seminars, symposia, also in
virtual form; games of chance; staging lotteries, running of
clubs; services associated with leisure activities;
organization of live events; artists’ services; artists’
agency; production of shows; operation of sound studios.
KL. 42:  Services of a computer network and Internet
provider; services of a search engine provider; technical
advice about the making of multimedia products; services
concerning the integration of gateways in online offers;
provision of hyperlinks or other online access paths to
providers, manufacturers, suppliers and helpers; service
of software development, also programming and advice, in
particular development of technologies and technical
concepts concerning online communities; EDP advice;
development of Internet technologies, in particular of
communication, community and network technologies;
catering and accommodation of guests; running of hotels
and restaurants; licence trade with regard to industrial
property rights and media products as well as copyrights;
use and management of copyrights and industrial
property rights; encryption or compression of language,
data, pictures, symbols, signals and other acoustic and
optical signs.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.19, 301 37 269.1/09

(111) Int. reg. nr.: 776694
(151) Int. reg. dato: 2002.02.21

(540)

TELCOSPHERE
(730) Innehaver: Siemens Business Services GmbH &
Co OHG, Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Company consultancy, in particular economic
and organizational consultancy for telecommunication
companies regarding the restructuring of business
processes, organization and IT.
KL. 38:  Telecommunication.
KL. 42:  Development, adaptation and generation of data
processing programs; technical consultancy regarding IT
infrastructure for telecommunication companies.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.20, 301 56 091.9/35

(111) Int. reg. nr.: 776720
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

TANOSHII
(730) Innehaver: Dot-G Clothing BV, Industrieweg 74-
76, NL-5145 PW Waalwijk, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewellery and watches.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, oriented towards a
trendy public aged between 15 and 30.
KL. 35:  Advertising and promotional activities with
respect to the goods mentioned in classes 14 and 25.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 776722
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

X-PLIZIT
(730) Innehaver: J Meerschwam BV, Kon
Wilhelminaplein 13, World Fashion Centre 2.06.01, NL-
1062 HH Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776729
(151) Int. reg. dato: 2002.01.16

(540)

(730) Innehaver: Converium Holding AG, Baarerstrasse
8, CH-6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.
KL. 36:  Reinsurance, insurance, financial operations,
monetary operations, real estate operations.
KL. 42:  Legal services, technical consulting, computer
programming.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.08.09, 489303

(111) Int. reg. nr.: 776742
(151) Int. reg. dato: 2001.11.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Laforet, 20/24, rue Jacques Ibert, F-
92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, particularly advertising
pamphlets, advertising posters, photographs, magazines,
reviews, periodicals.
KL. 36:  Real estate agencies, real estate consulting, real
estate brokerage, real estate estimation, management of
buildings, apartment and office rental (real estate), all real
estate transactions, capital investment, financial analysis,
setting up lease contracts, financing services, financial
evaluations (insurance, banking, real estate), guarantees
(bail-bonding), financial information.
KL. 38:  Press agency services and activities;
telecommunication, multimedia telecommunication;
telecommunication via computer terminals and
particularly via the Internet; telematic, radio, telegraph,
telephone telecommunication; television program
broadcasting, television and radio broadcasts; electronic
mail; computer-aided message and image transmission;
information transmission via computer; transmission of
information contained in data banks; on-line messaging
services; transmission and display of information held in a
data bank stored on computer; electronic and computer
communication services; electronic data exchange service;
news and information agency; satellite transmission of
sound and images.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.05.07, 01/3 098 989
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(111) Int. reg. nr.: 776752
(151) Int. reg. dato: 2001.11.21

(540)

(730) Innehaver: Schweizerische Bundesbahnen SBB
AG, Hochschulstrasse 6, CH-3000 Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic (included in this class),
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching (included in this class) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing data, sound or images; electronic, optical and
magnetic recording media, including cassettes, floppy
disks, CD-ROMs, optical disks, magnetic cards and
microcircuit cards (IC), sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computer hardware, software and
peripheral apparatus and equipment for computers; fire
extinguishers; components, spare parts and accessories
(included in this class) for all the above products.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printer’s goods; bookbinding
material; photographs; stationery; instructional and
teaching materials (except apparatus).
KL. 28:  Games, toys, including scale models of railway
installations, in particular railways, vehicles and also
buildings and facilities in miniature; gymnastics and
sports goods (not included in other classes).
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Transport, transportation of persons and goods,
warehousing of goods, travel organisation and agencies
(excluding hotel and boarding house reservations),
intermediary services for the provision of transport,
escorting travellers.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.06.26, 491733

(111) Int. reg. nr.: 776760
(151) Int. reg. dato: 2001.10.31

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SC Dorna Apemin SA, Str. Ion
Slatineanu nr. 20, sector 1, Bucarest, RO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 39:  Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.

Gazette nr.: 6/02



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 14 - 2003.03.31

80

(111) Int. reg. nr.: 776767
(151) Int. reg. dato: 2001.11.19

(540)

CHARLOTTE DI VITA
(730) Innehaver: Trade Plus Aid Ltd, 17, Paxton Close,
Kew Road, Richmond, Surrey TW9 2A W England,, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Ornaments; cushions; wind chimes; basketware;
statues.
KL. 21:  Ceramics; ornaments made of glassware,
porcelain and earthenware; enamelware; glassware;
tableware and teapots.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776769
(151) Int. reg. dato: 2001.12.06

(540)

IXL
(730) Innehaver: Setten & Durward Ltd, IXL House,
Waterloo Road, Llandrindod Wells Powys LDI 6BH
Wales,, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper fasteners, card suspenders, pencils, pencil
cases, pencil protectors, ink erasers, pens; files for
holding papers; pencil erasers; binders for part works;
document files; document wallets; penholders; pens made
of gold; telescopic and other penholders in aluminium and
nickel silver; pencil cases in gold, aluminium, gold plate,
silver and nickel silver.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.11.06, 2284704

(111) Int. reg. nr.: 776773
(151) Int. reg. dato: 2002.01.30

(540)

(730) Innehaver: Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co,
Tiembacher Strasse 11-13, D- 90556 Cadolzburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Playthings.
KL. 30:  Chocolate goods, especially hollow chocolate
goods, confectionery and pastry.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 776808
(151) Int. reg. dato: 2001.12.14

(540)

WINGSOUNDS
(730) Innehaver: Red Bull GmbH, Brunn 115, A-5330
Fuschl am See, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical, photographic, cinematographic, optical,
signalling, monitoring and teaching apparatus and
instruments; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic, optical and
digital recording apparatus for recording and distributing
sound and images; sound recording disks, audiocassettes,
videocassettes and compact disks, CD-ROMs, computer
software for creating, manipulating, converting and
sharing electronic files with musical, video or audio
content; data such as musical, sound, video content and
multimedia entertainment, namely music, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedies,
films, music from films and radio and television
broadcasts, all the said data not being held on carriers
(such as floppy disks, cassettes and compact disks and
carriers in the form of electronic computer-readable files);
downloadable data such as music, sounds, video and
multimedia entertainment, namely music, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedies,
films, music from films and radio and television
broadcasts, distributed electronically via the Internet or
world wide web and/or via a network selection or access
connection.
KL. 35:  Advertising, in particular promotion for the
aforementioned goods, exhibitions and events for
advertising purposes; distributing products for advertising
purposes; business organisation consultancy; retail sale of
compact disks, audio and videorecordings, electronic files
and files for downloading containing music, musical
entertainment, shows, concerts, performances, comedies,
films, radio and television broadcasts, the said products
being offered electronically via the Internet, or the world
wide web and/or via a network selection or access
connection; advertising for third parties; retail trade and
compilation of data in computer databanks including data
of music, musical entertainment, shows, concerts,
performances, comedies, films, music from films and
television and radio broadcasts; market research in
connection with music, audio works, video works,
entertainment, multimedia, sports competitions,
exhibitions and performances.
KL. 41:  Education; training, entertainment, in particular
musical performances and also radio and television
entertainment; sports and cultural activities, in particular
organisation of musical events, sports competitions,
exhibitions and performances; recording and music
publishing house services; services provided by recording
studios, sound and video recording services; recording
studio services, organising and holding concerts and
shows including music, dance and entertainment.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.07.23, AM 5226/2001

(111) Int. reg. nr.: 776811
(151) Int. reg. dato: 2001.12.19

(540)

(730) Innehaver: Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH,
D-88662 Überlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Automatic assembly machines, robots and parts
for the aforesaid goods.
KL. 9:  Measuring, checking, testing and signalling
apparatus and instruments; sensors, namely optical and
acoustic sensors, depth sensors and pressure difference
sensors, flight control, navigation, reference and flight
guidance mechanisms, autopilot; electronic controls;
computer; parts of the aforesaid goods.
KL. 13:  Guided missiles, unmanned and electronically
controlled guided missiles and missiles, guidance and
control systems for the aforesaid goods, like homing
heads, target homing heads, infra-red homing heads, laser
homing heads, control adjustment mechanisms,
adjustment mechanisms and inertial reference
mechanisms; target locating apparatus; parts of the
aforesaid goods.
KL. 42:  Services of an engineering agency.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 776829
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Mundial Europe Zac Paris Rive
Gauche, 118-122, avenue de France, F-75013 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Cutlery, particularly knives and scissors, nail
nippers, nail clippers, cuticle nippers, cuticle removers,
nail files, tweezers, hair-removing tweezers, scissors for
children, pinking scissors; manicure sets.
KL. 11:  Hair driers.
KL. 16:  Stationery, particularly adhesives for stationery
or household purposes, rubber erasers, drawing rulers.
KL. 21:  Combs and hair brushes, combs for back-
combing hair.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.08.13, 01 3 116 652

(111) Int. reg. nr.: 777121
(151) Int. reg. dato: 2001.11.15

(540)

(730) Innehaver: J S Staedtler GmbH & Co,
Moosäckerstrasse 3,, D-90427 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Stationery, drawing materials, painting and
modelling materials, especially fibre-tip pens, fibre-tip
pen cartridges, fountain pens, fountain pen cartridges,
markers, marker cartridges, gel rollers, gel roller refills,
ballpoint pens, ballpoint pen refills, technical pens;
drawing and printing film material; artists’ materials,
especially paint boxes; paint brushes; instructional and
teaching material (except apparatus).

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.30, 301 45 687.9/16
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(111) Int. reg. nr.: 777123
(151) Int. reg. dato: 2001.11.30

(540)

BLUEJACKET
(730) Innehaver: rfi mobile technologies AG,
Ohlerkrichweg 35, D-41069 Mönchengladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication apparatus, apparatus for the
data transfer between computers of all types and external
devices, especially printers, data input and output
devices, by wire or wireless transmission; data
processing, and control software for telecommunication
and data transfer; data processing and control programs
for telecommunication and data transfers.
KL. 42:  Design and development of software; technical
support in the areas of telecommunication and data
transfer; on-line support for telecommunication and data
transfer users in the field of telecommunication devices,
data transfer devices for transfers with computers, all
kinds of peripherals particularly printers, data capture
and data display devices via wire or radio; providing
access to on-line information as to the utilization of
telecommunication and data transfer apparatus and
software, all in this class.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.01, 301 33 663.6/09

(111) Int. reg. nr.: 777127
(151) Int. reg. dato: 2002.02.27

(540)

(730) Innehaver: VauDe Sport GmbH & Co KG,
Vaudestrasse 2, D-88069 Tettnang, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Rucksacks, bags, especially travel bags.
KL. 22:  Tents.
KL. 25:  Clothing, especially jeans clothing; headgears;
gloves.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.31, 301 52 381.9/25

(111) Int. reg. nr.: 777146
(151) Int. reg. dato: 2002.01.21

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Industrial safety glasses and goggles.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 777157
(151) Int. reg. dato: 2001.12.13

(540)

DICOSTREAM
(730) Innehaver: MAN Roland Druckmaschinen AG,
Mülheimer Strasse 341, D-63075 Offenbach/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching, monitoring, displaying, recording
and reproducing information; processors as accessories
for printing machines; programs for such processors,
recorded on data media; software recorded on data media,
for data processing purposes, data processing devices and
data processing installations comprising such devices,
control consoles, keyboards and input and output
consoles for printing machines; data processing
installations, particularly in connection with data transfer
networks and for linking printing machines in a network;
corresponding programs recorded on data media, including
data processing programs for presetting printing
machines; data processing devices, including for use on a
network, for managing process data for printing machines,
making use of data processing devices at the pre-printing
stage and also for printing machines; data processing
devices, particularly in connection with data transfer
networks and data processing programs associated with
or related to printing machines, including printers, for
producing, processing, transferring and editing data and
for preparing printing media or pages for printing inside
or outside printers.
KL. 42:  Design of data processing programs for the
operation of printing machines; development,
preparation, improvement and updating of programs for
data processing and for process control.

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 777160
(151) Int. reg. dato: 2002.01.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: TDC Internet A/S, Titangade 11-13,
DK-2200 København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software, including
electronic computer games.
KL. 35:  The bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods (excluding transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase
those goods and services in an electronic network; rental
of advertising space.
KL. 38:  Telecommunications; communication via
electronic networks.
KL. 41:  Entertainment and education; providing of
information about entertainment and education; internet
café services, namely providing of electronic networks
with interactive computer programmes for entertainment.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.07.27, VA 2001 02853

(111) Int. reg. nr.: 777161
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

GAMMADERM
(730) Innehaver: Dr August Wolff GmbH & Co
Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations delivered only on
prescription and substances for seborrhoeic dermatitis.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 777171
(151) Int. reg. dato: 2002.01.12

(540)

(730) Innehaver: Kjaerulff 1 A/S, Vestre Stationsvej 9,
DK- 5000 Odense C, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Actuators (motors) for satellite dishes; LNB (low
noise block) switches and amplifiers for antenna
equipment; digital satellite, terrestrial and cable receivers;
satellite dishes and coaxial antenna cable.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.12.21, VA 2001 04808



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 14 - 2003.03.31

85

(111) Int. reg. nr.: 777263
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and also grains and cereals (included in this class); fresh
fruit and vegetables; seeds, seedlings, living plants, young
plants and plant parts or young plants for propagation;
feed substances for animals.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.13, 496477

(111) Int. reg. nr.: 777266
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Wellstar AG, Stolzestrasse 3, CH- 8006
Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Packaging materials for shipment made of
corrugated cardboard; cardboard packing, particularly
shipping boxes, shipping rolls, shipping envelopes,
shipping jackets made of cardboard, folding board, paper
board for printed matter, packaging material.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.27, 496483
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(111) Int. reg. nr.: 777272
(151) Int. reg. dato: 2002.01.03

(540)

NRI
(730) Innehaver: The University of Greenwich, Old
Royal Naval College, Park Row, Greenwich, London
SE10 9LS, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Records, tapes, compact discs, cassettes, video
tapes and video cassettes; sound recordings; audio tapes;
computer software; films; photographic films; cameras;
glasses and sunglasses; sound and video recording and
reproducing apparatus and instruments; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
KL. 16:  Printed matter; instructional and teaching
materials; books, brochures; prospectuses; magazines;
leaflets, labels, tickets, posters, maps, charts, plans,
photographs, prints, cards, postcards; bags and wrapping
materials; news sheets, information sheets; stationery;
writing implements, drawing implements, diaries,
calendars, book marks; ordinary playing cards; albums.
KL. 41:  Education and entertainment services provided
by a university; provision of education; conferral of
degrees and diploma certificates; educational consultancy
and examination services; university and teaching services;
vocational education, management training; sports and
physical education instruction services; publication of
books, leaflets and instructional text; library services;
orchestral music, concert, disco and live performances;
museum and art gallery services; arranging and conducting
of exhibitions; organisation of educational seminars,
conferences and conventions; provision of sporting and
recreational services and facilities; publication and
distribution of printed media and recordings.
KL. 42:  Research and development services relating to
science, business, engineering, computer applications,
languages and the Arts; engineering services; scientific
testing; professional consultancy services relating to
research, law, social services, education, science,
engineering, medicine, agriculture, horticulture, medical
science and food science; computer software and
hardware design and rental; computer programming
services; information relating to science, business,
engineering, computer applications, languages and the
arts, provided online from a computer database or the
Internet.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.07.20, 2275786

(111) Int. reg. nr.: 777276
(151) Int. reg. dato: 2002.02.19

(540)

BISTRELLO
(730) Innehaver: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &
Co KG, Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
or spiced nuts; processed potato products as snacks,
potato products as snacks manufactured in an extrusion
and pelleting process.
KL. 30:  Cereal products as snacks, manufactured in an
extrusion and pelleting process, processed cereal products
as snacks, savoury and salted biscuits; muesli bars
essentially consisting of processed grains, nuts, dried
fruits and chocolate; chocolate preparations.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.29, 301 51 845.9/29

(111) Int. reg. nr.: 777284
(151) Int. reg. dato: 2002.02.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Flexura NV, Pitantiestraat 74-76, B-
8792 Waregem-Desselgem, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Parquet flooring lined with plywood;
compressed and glued veneer sheets; parquet floor boards,
including laminated parquet flooring and planks for
parquet flooring; wooden floors.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.01.22, 1003880
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(111) Int. reg. nr.: 777286
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

YARRA BROOK
(730) Innehaver: Yarra Brook Estate Pty Ltd, 11
Koornang Road, Scoresby, Vic 3179, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages; wines.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
AU, 2001.09.03, 887902

(111) Int. reg. nr.: 777291
(151) Int. reg. dato: 2002.03.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kern & Sammet AG, 26, Seestrasse,
CH-8820 Wädenswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Bread, pastries and confectionery goods.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.24, 495677

(111) Int. reg. nr.: 777299
(151) Int. reg. dato: 2002.02.20

(540)

VISOR
(730) Innehaver: ERCO Leuchten GmbH, Postfach 24
60, D-58505 Lüdenscheid, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Electric lighting apparatus and their parts
(included in this class).

Gazette nr.: 7/02

(111) Int. reg. nr.: 777309
(151) Int. reg. dato: 2002.02.19

(540)

(730) Innehaver: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &
Co KG, Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
or spiced nuts; processed potato products as snacks,
potato products as snacks manufactured in an extrusion
and pelleting process.
KL. 30:  Maize, rice and cereal products as snacks,
manufactured in an extrusion and pelleting process,
processed cereal products as snacks, savoury and salted
biscuits; muesli bars essentially consisting of processed
grains, nuts, dried fruits and chocolate; chocolate
preparations.

Gazette nr.: 7/02
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(111) Int. reg. nr.: 777330
(151) Int. reg. dato: 2002.02.21

(540)

PEUGEOT 107
(730) Innehaver: Automobiles Peugeot, 75, avenue de la
Grande Armée, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles, cycles, motorcycles, their
components, namely engines and motors, gearboxes,
bodies, chassis, steering systems, shock absorbers,
brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, rearview mirrors, steering
wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer
hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs,
window panes.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.05, 01 3 119 552
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg.nr.: 9868

(730) Innehaver: Campbell Soup Co, Camden, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 10240

(730) Innehaver: Denofa AS, Øraveien 2, 1631 Gamle
Fredrikstad, NO

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

(111) Reg.nr.: 21138

(730) Innehaver: Saint-Gobain Ceramic Materials AS,
4792 Lillesand, NO

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

(111) Reg.nr.: 21439

(730) Innehaver: Bourjois SAS, 12-14, rue Victor Noir,
F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 21533

(730) Innehaver: Bourjois SAS, 12-14, rue Victor Noir,
F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 42511

(730) Innehaver: Federal-Mogul Friction Products Ltd,
20 St Mary’s Parsonage, Manchester M3 2NL, England,
GB

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

(111) Reg.nr.: 53218

(730) Innehaver: Voith Turbo Scharfenberg GmbH & Co
KG, Gottfried-Linke-Strasse 205, D-38239 Salzgitter, DE

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

(111) Reg.nr.: 56009

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

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

(111) Reg.nr.: 60881

(730) Innehaver: Montefibre SpA, I-20124 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 61969

(730) Innehaver: Dr.Scheller Cosmetics AG, Eislingen/
Fils, DE

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

(111) Reg.nr.: 62145

(730) Innehaver: Bourjois SAS, 12-14, rue Victor Noir,
F-92200 Neuilly sur Seine, FR

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

(111) Reg.nr.: 62932

(730) Innehaver: Noxell Corp, Baltimore, MD, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 62935

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Skogn,
NO

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

(111) Reg.nr.: 67746

(730) Innehaver: Obipektin AG, Industriestrasse 8, CH-
9220 Bischofszell, CH

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

(111) Reg.nr.: 76489

(730) Innehaver: H.H. Brown Shoe Company Inc, 124
West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, US

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

(111) Reg.nr.: 81936

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

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

(111) Reg.nr.: 83934

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

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

(111) Reg.nr.: 83935

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

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

(111) Reg.nr.: 86790

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

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

(111) Reg.nr.: 86791

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

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

(111) Reg.nr.: 87416

(730) Innehaver: Aage Damgaard ApS, Lundvej 8, Lund,
DK-7400 Herning, DK

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

(111) Reg.nr.: 87507

(730) Innehaver: Degussa-Hüls AG, Weissfrauenstrasse
9, D-60287 Frankfurt am Main, DE

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

(111) Reg.nr.: 87878

(730) Innehaver: Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, DK-
2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 88151

(730) Innehaver: Voith Turbo Scharfenberg GmbH & Co
KG, Gottfried-Linke-Strasse 205, D-38239 Salzgitter, DE

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

(111) Reg.nr.: 88677

(730) Innehaver: La Mote AS, Postboks 4248 Torshov,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 91794

(730) Innehaver: Licencias y Exclusivas Textiles SA,
C.de Balmes 16, 08700 Igualada (Barcelona), ES

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo
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(111) Reg.nr.: 109254

(730) Innehaver: Alkor Venilia GmbH, Am Haag 8, D-
82166 Gräfelfing, DE

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

(111) Reg.nr.: 113206

(730) Innehaver: Revillon SA, 44, avenue Montaigne, F-
75008 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 113560

(730) Innehaver: Pharmacia Animal Health AB, Box 921,
S-251 09 Helsingborg, SE

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

(111) Reg.nr.: 114047

(730) Innehaver: Recaton Audio Corp, The Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle 19801, US

(740,750) Fullmektig: Olav M. Thun - Oslo
Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306
Oslo

(111) Reg.nr.: 117433

(730) Innehaver: LuK-Aftermarket Service oHG, D-
6082 Mörfelden, DE

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

(111) Reg.nr.: 123676

(730) Innehaver: Stylmod Lingerie sas, Z.I Impasse
Saint Eloi, F-77220 Gretz Armainvilliers, FR

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

(111) Reg.nr.: 128888

(730) Innehaver: Enaco Teknik AB, Box 66, S-171 74
Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 146821

(730) Innehaver: Eckes-Granini Austria GmbH,
Kröllendorf 45, A-3363 Ulmerfeld-Hausmening, AT

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

(111) Reg.nr.: 147217

(730) Innehaver: Citizen Tokei KK, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 148568

(730) Innehaver: The Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co, London, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 149467

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Postboks
329, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 150723

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

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

(111) Reg.nr.: 152000

(730) Innehaver: Rothmans Cigaretten GmbH, Bremen,
DE

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

(111) Reg.nr.: 152122

(730) Innehaver: Malerba SpA, Via Della Spiga 46,
Milano, IT

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo
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(111) Reg.nr.: 152262

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Postboks
329, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 155517

(730) Innehaver: Normeca AS, Postboks 404, 1471
Skårer, NO

(740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 155533

(730) Innehaver: eXcelon Corp, Burlington, MA, US

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

(111) Reg.nr.: 155543

(730) Innehaver: AB P. Jörgensen & Co, Tumba, SE

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

(111) Reg.nr.: 156210

(730) Innehaver: Wolle’s Nature System A/S, Buesøvej
19, Kattinge, DK-4000 Roskilde, DK

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

(111) Reg.nr.: 156639

(730) Innehaver: Karl Müller GmbH & Co, Klagenfurter
Strasse 1-3, D-70469 Stuttgart, DE

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

(111) Reg.nr.: 157279

(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

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

(111) Reg.nr.: 158054

(730) Innehaver: MANUF d’ Engins de Precision pour
Peches Sportives MEPPS SA, Contes, FR

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

(111) Reg.nr.: 158675

(730) Innehaver: Miranda’s Skin Care AS, Postboks 113,
3420 Lierskogen, NO

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

(111) Reg.nr.: 158692

(730) Innehaver: City Hotels Holding AB, Gamla
Brogatan 9, S-111 20 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 159061

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Postboks
329, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 161832

(730) Innehaver: Voith Turbo Scharfenberg GmbH & Co
KG, Gottfried-Linke-Strasse 205, D-38239 Salzgitter, DE

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

(111) Reg.nr.: 162694

(730) Innehaver: Pentland Group plc, 8  Manchester
Square, London W1M 5AB, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 164058

(730) Innehaver: The Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co, London, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 165795

(730) Innehaver: Pentland Group plc, 8  Manchester
Square, London W1M 5AB, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 166086

(730) Innehaver: Free Record Shop Holding NV,
Essebaan 55, NL-2908 LJ Capelle aan de Ijssel, NL

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(111) Reg.nr.: 172460

(730) Innehaver: Kaz Ibéria - Produtos de Consumo SA,
P.O.Box 2018, 4420 Franzeres, PT

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

(111) Reg.nr.: 172755

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

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

(111) Reg.nr.: 178524

(730) Innehaver: Stylmod Lingerie sas, Z.I Impasse
Saint Eloi, F-77220 Gretz Armainvilliers, FR

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

(111) Reg.nr.: 181369

(730) Innehaver: Madshus AS, 2820 Biri, NO

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

(111) Reg.nr.: 181385

(730) Innehaver: Normeka AS, 1950 Rømskog, NO

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

(111) Reg.nr.: 183157

(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US

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

(111) Reg.nr.: 185958

(730) Innehaver: Antalis Promotional Products BV,
Boogaerdtstraat 5, NL-3316 BN Dordrecht, NL

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

(111) Reg.nr.: 196744

(730) Innehaver: Nippon Sheet Glass Co Ltd, 7-28
Kitahama, 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP

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

(111) Reg.nr.: 197117

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Postboks
329, 1326 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 198236

(730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Skogn,
NO

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

(111) Reg.nr.: 198895

(730) Innehaver: Carapelli Firenze SpA, Tavarnelle val
di Pesa (Firenze), IT

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

(111) Reg.nr.: 199850

(730) Innehaver: Global Brand Marketing Inc, 6500
Hollister Avenue, Santa Barbara, CA 93117, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 200889

(730) Innehaver: Lonsdale Sports Ltd, Grenville Court,
Britwell Road, Burnham SL1 8DF, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 202021

(730) Innehaver: TDC Internet A/S, Titangade 11-13,
DK-2200 København, DK

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

(111) Reg.nr.: 202345

(730) Innehaver: Hassler Roma SpA, Roma, IT

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

(111) Reg.nr.: 205062

(730) Innehaver: Carapelli Firenze SpA, Tavarnelle val
di Pesa (Firenze), IT

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

(111) Reg.nr.: 206999

(730) Innehaver: Eurotax Holding AG, Wolleraustrasse
11A, CH-8807 Freienbach, CH

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

(111) Reg.nr.: 208273

(730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 8,
0950 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 208274

(730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 8,
0950 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 209370

(730) Innehaver: Eurotax Holding AG, Wolleraustrasse
11A, CH-8807 Freienbach, CH

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

(111) Reg.nr.: 210626

(730) Innehaver: Eurotax Holding AG, Wolleraustrasse
11A, CH-8807 Freienbach, CH

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

(111) Reg.nr.: 215229

(730) Innehaver: Åke Jacobsson, Nyvägen 55, S-138 34
Älta, SE

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

(111) Reg.nr.: 215950

(730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 8,
0950 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 215951

(730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 8,
0950 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 217387

(730) Innehaver: Angvik Krogenæs AS, 6636 Angvik,
NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo
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Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 44845

(730) Innehaver: Fromageries Bel SA, Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk (ikke levende), fjærkre og vilt (ikke
levende); kjøttekstrakt; konserverte, tørrete og kokte
frukter og grønnsaker; geléer (næringsmiddel), syltetøy,
egg, melk og melkeprodukter, smør og ost; spiselige oljer
og fett; konserver, pickles.

(111) Reg.nr.: 155798

(730) Innehaver: giobbi, Via Malpasso 723/725, I-47842
San Giovanni in Marignano, province of Rimini, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hele klassen.
KL. 9: Hele klassen.
KL. 14: Hele klassen.
KL. 18: Hele klassen.
KL. 19: Hele klassen.
KL. 24: Hele klassen.
KL. 25: Hele klassen.
KL. 27: Hele klassen.
KL. 28: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 155977

(730) Innehaver: Ny-Tek Kaarstein, Gauterødveien 53,
3154 Tolvsrød, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Hele klassen.
KL. 17: Hele klassen.
KL. 19: Hele klassen.
KL. 37: Hele klassen.
KL. 42: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 157335

(730) Innehaver: Franke AG, Aarburg, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Emballasjebeholdere av metall for oppbevaring av
matvarer; faste håndkledispensere av metall; beslag i form
av håndtak, av metall, beslag i form av håndtak, av metall,
til å festes til vegg.
KL. 11: Apparater for oppvarming, koking, baking,
tørking, grilling, fritering, gratinering, toastristing, kjøling
og frysing av matvarer; ventilasjonshetter; hånd- og hår-
tørrere; vaskeservanter, dusjpanner; oppvask-kummer og
oppvaskbenkebeslag samt oppvask-kum-innsatser; kraner
(VVS), vannrørsinstallasjoner; deler for disse varer ikke
opptatt i andre klasser.
KL. 21: Skjærebrett for kjøkken, filtre (sikter) for
husholdningsformål; kjøkkentøy ikke opptatt i andre
klasser; gittere og rister for anbringelse av kjøkkentøy;
såpedispensere, håndkledispensere, papirrullholdere;
søppelkurver og -bøtter.

(111) Reg.nr.: 189414

(730) Innehaver: Nextra AS, Postboks 393  Skøyen,
0212 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig
sluttbrukertjenester i form av tilgang til internett, data
kommunikasjon over internett, stemmeoverføringer over
internett, internett web-vertstjenester, trådløse
kommunikasjonstjenester over internett, virtuelle private
nettverk over internett og andre sluttbrukertjeneste-
baserte applikasjoner fremskaffet over internett.  Alle de
forannevnte tjenester er sluttbrukertjenester.

(111) Int. reg.nr.: 766019

(730) Innehaver: Synopac AG, Langenhagstrasse 3, CH-
4147 Aesch BL, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, namely tools for
closing and/or opening all types of flasks, bottles,
containers, boxes etc.
KL. 8:  Hand tools and implements (hand-operated),
namely tools for closing and/or opening all types of
flasks, bottles, containers, boxes, etc.



Norsk varemerketidende endringer i varemerkeregisteret nr 14 - 2003.03.31

96

Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

(111) Reg.nr.: 200021 (151) Reg.dato: 1999.10.28

(210) Søk.nr.: 199903370 (220) Inn dato: 1999.04.06

(540)

(730) Innehaver: NorgesEnergi AS, Markensgt.9, 4610
Kristiansand S, NO

(111) Reg.nr.: 210656 (151) Reg.dato: 2001.09.27

(210) Søk.nr.: 200101178 (220) Inn dato: 2001.01.24

(540)

”Indoor Air”
(730) Innehaver: Wessel Innemiljø Indoorair v/daglig
leder, Sagstuvegen 25D, 1405 Langhus, NO

(111) Reg.nr.: 216400 (151) Reg.dato: 2002.10.31

(210) Søk.nr.: 200200149 (220) Inn dato: 2002.01.11

(540)

(730) Innehaver: Castrol Ltd, Pipers Way, Burmah
Castrol House, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England,
GB
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Anmerkning av nye lisenser
Jf. Varemerkeloven § 32 og de Alminnelige Bestemmelsene til Madridprotokollen Rule 20bis

(111) Reg.nr.:   148568, 164058
(210) Søkn.nr.: 19903963, 19903962

(730) Innehavers navn og adresse:
The Peninsular and Oriental Steam Navigation Co,
London, England, GB

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

(791) Lisenstagers navn og adresse:
P & O Cruises Ltd, Southampton, England, GB

(793) Informasjon om lisensen:
Lisensidentifikasjon: Avtale av 2000.09.22
Lisensens varighet: Lisensen er ikke tidsbegrenset.
Geografisk virkeområde: Lisensen gjelder i hele Norge
(inkludert Svalbard).
Varer/tjenester som er dekket av lisensen: Lisensen
gjelder alle varer/tjenester.

(580) Dato for innføring i det nasjonale
Varemerkeregisteret: 2003.02.27
(400) Dato for kunngjøring i Norsk
Varemerketidende: 2003.03.31

(111) Reg.nr.:   182964
(210) Søkn.nr.: 19964802

(730) Innehavers navn og adresse:
Nicolau Bosch Caminal, Andorra La Vella, AD

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

(791) Lisenstagers navn og adresse:
Armiana SA, Isabel Sandy .4, Escaldes-Engordany, AD

(793) Informasjon om lisensen:
Lisensidentifikasjon: Avtale av 1998.09.15
Lisenstype: Eksklusiv lisens.
Lisensens varighet: Lisensen er ikke tidsbegrenset.
Geografisk virkeområde: Lisensen gjelder i hele Norge
(inkludert Svalbard).
Varer/tjenester som er dekket av lisensen: Lisensen
gjelder alle varer/tjenester.

(580) Dato for innføring i det nasjonale
Varemerkeregisteret: 2002.10.22
(400) Dato for kunngjøring i Norsk
Varemerketidende: 2003.03.31
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Slettelse av lisenser
Jf. Varemerkeloven § 32 og de Alminnelige Bestemmelsene til Madridprotokollen Rule 20bis

(111) Reg.nr.:   126318, 147858, 147859, 149134,
                           171663, 171782, 187425, 187426

(210) Søkn.nr.: 19852961, 19900682, 19900683,
19904571, 19925750, 19925749, 19970486, 19970487

(730) Innehavers navn og adresse:
Martell & Co, Place Edouard Martell, F-16100 Cognac,
FR

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

 (791) Lisenstagers navn og adresse:
Société Martell & Cie SA, Cognac, FR

(580) Dato for innføring i det nasjonale
Varemerkeregisteret: 2002.10.24
(400) Dato for kunngjøring i Norsk
Varemerketidende: 2003.03.31
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg.nr.: 264908
Int. reg.nr.: 596869
Int. reg.nr.: 598235
Int. reg.nr.: 598558
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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.: 194008
Merke: S2000
Årsak: BSI

Reg. nr.: 195366
Merke: Figur
Årsak: BSI

Reg. nr.: 196009
Merke: PEDIGREE
ADVANCE ADDS LIFE
TO THE LIFE OF YOUR
DOG
Årsak: BSI

Reg. nr.: 209727
Merke: ADVANCE
PERFECTFIT
Årsak: BSI

Reg. nr.: 210778
Merke: Figur
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 700475
Merke: Figur
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 716011
Merke: EHPT
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 740709
Merke: Figur
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 756280
Merke: CITY REACH
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.: 216333

Kunngj. i NT nr.: 03/2003

(730) Innehaver: Hop Lun Brands Ltd, 12 Stephens
Lane, Dublin 2, IE

Innsiger: Fronsac Investment Holding SA, 32, Rue
Auguste Neyen, R.C. Luxembourg, LU-2233
Luxembourg, LU

(111) Reg.nr.: 216944

Kunngj. i NT nr.: 02/2003

(730) Innehaver: Enit Sør AS, Postboks 2034 Posebyen,
4668 Kristiansand S, NO

Innsiger: Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole
France, F-92534 Levallois Perret Cedex, FR

 (111) Reg.nr.: 216981

Kunngj. i NT nr.: 03/2003

(730) Innehaver: Cabinova AB, Västra Löa, S-714 94
Kopparberg, SE

Innsiger: Bell IP Holding L.L.C., One Landmark Square,
suite 903, Stamford, CT 06901, US

(111) Reg.nr.: 217142

Kunngj. i NT nr.: 06/2003

(730) Innehaver: Blues ApS, Frichsparken, Søren
Frichsvej 42P, DK-8230 Åbyhøj, DK

Innsiger: Max Mara Fashion Group SrL, Via del Carmine
10, I-10122 Torino, IT
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Resultat i innsigelsessaker

(111) Reg.nr.: 177203

(730) Innehaver: Grupo Massimo Dutti, SA, Madrid,
ES

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

KL. 3: Parfymevarer og kosmetikk.

Resultat:  Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 188534

(730) Innehaver: San Pellegrino SpA, Via Castelvetro 17/
23, Milano, IT

Innsiger: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue
NorthWest, Atlanta, GA 30313, US

KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker;
avalkoholiserte drikker.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 208618

(730) Innehaver: Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Strasse 10, D-48153 Münster, DE

Innsiger: International Organization for Standardization,
Genève, CH

KL. 16: Trykksaker, nemlig magasiner, aviser, brosjyrer,
formularer, kataloger, flyveblader, undervisnings- og
instruksjonsmateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, formidling av
tjenester i forbindelse med rådgivning for praktiske
seminarer om ledelse, markedsføring, anskaffelse og
personalspørsmål.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet, formidling av tjenester i
forbindelse med rådgivning for praktiske seminarer om
praktisk opplæring og utøvende virksomhet.

Resultat: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 208619

(730) Innehaver: Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Strasse 10, D-48153 Münster, DE

Innsiger: International Organization for Standardization,
Genève, CH

KL. 16: Trykksaker, nemlig magasiner, aviser, brosjyrer,
formularer, kataloger, flyveblader, undervisnings- og
instruksjonsmateriell.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, formidling av
tjenester i forbindelse med rådgivning for praktiske
seminarer om ledelse, markedsføring, anskaffelse og
personalspørsmål.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet, formidling av tjenester i
forbindelse med rådgivning for praktiske seminarer om
praktisk opplæring og utøvende virksomhet.

Resultat: Registreringen delvis opphevet

(111) Int. reg.nr.: 755575

(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

Innsiger: The Ryvita Company Ltd, Weston Centre,
Bowater House, 68, Knightsbridge, London SW1X 7LR,
GB

KL. 30:  Bakery products, bread, yeast, pastry articles;
biscuits, cakes, food products included in this class for
the preparation of desserts, puddings; edible ice, products
for preparing edible ices; honey and honey substitutes;
breakfast cereals, cereal bars, rice, pasta, foodstuffs made
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces.

Resultat: Registreringen opprettholdes



Norsk varemerketidende        nr 14 - 2003.03.31

INID-koder

I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

(111) Registreringsnummer
(151) Registreringsdato
(210) Søknadsnummer
(220) Inngivelsesdato
(300) Prioritetsopplysninger
(450) Kunngjort registrert dato
(511) Vare-/tjenesteklasse
(540) Gjengivelse av varemerket
(551) Fellesmerkebestemmelser
(554) Merket er tredimensjonalt
(526) Unntaksanmerkning
(591) Merket er i farger
(730) Søker/innehaver
(740) Fullmektig
(750) Adresse for korrespondanse
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