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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.: 218097 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200103805 (220) Inn dato: 2001.03.20

(540)

(730) Innehaver: e-Spatial Solutions Ltd, 10 The Stables,
Coast Road, Portmarnock, Dublin, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB-programvareprodukter for manipulering av
spatiale, grafiske og andre
attributtdata; EDB-programvare for frembringelse,
vedlikehold, vurdering og analyse av grense-,
polygon- og nettverkstopologi fra noder, punkter eller
geografiske koordinative data i en database og relaterte
applikasjoner; spatiale og geografiske
datavisningsapplikasjonsprogramvare, herunder
nettbaserte applikasjoner som tillater flere brukere
visning, endring og analyse av spatiale og grafiske data i en
database; brukerprogramgrensesnitt; programvare for
generering av applikasjonslogikk
direkte fra en database, programvare for bruk i forbindelse
med innretninger (tilkoblet eller
frakoblet), foretak-til-foretak («business-to-business»)
brukerprogramvare, foretak-til-regjering
(«business-to-government») brukerprogramvare,
programvare for landforvaltning (programvare som gir en
topografisk og tredimensjonal presentasjon av
landegrenser og relaterte emner); programvare for
forvaltning av nyttefunksjoner (som for eksempel
elektrisitet, vann og gass); programvare for
tilgangsstyring/tilgangskontroll (programvare for drift av
diverse arkiver og lignende og forvaltning av tilgang til
disse); programvare for tilgang til en database via globale
datanettverk og avbruddsikker teknologi; programvare for
programmering, bygging og manipulering av applikasjoner
som er tilgjengelig via globale datanettverk og intranett;
EDB-programvare for grafiske grensesnitt med
applikasjoner fra en database; programvare for
administrasjon av topologien i en database; trådløs
applikasjonsprogramvare som brukes for å oppnå og
beholde trådløs forbindelse til håndholdte inntretninger,
mobiltelefoner, PDA’er (personlige digitale assistenter) og
mobiltelekommunikasjonsinnretninger og utilkoplede

kommunikasjonsinnretninger brukt for å kommunisere
med andre slike enheter, nettverk og globale datanettverk.
KL. 16: Trykksaker; manualer, bøker og pamfletter;
trykksaker relatert til programvareprodukter for
manipulasjon av spatiale, grafiske og andre data;
trykksaker relatert til frembringelse av applikasjoner
direkte fra en database.
KL. 38: Spredningstjenester relatert til datanettverk og
datanettverksdrift; telekommunikasjonstjenester;
mobiltelekommunikasjonsnettverkstjenester; overføring
og mottakelse av data og av informasjon; online
informasjonstjenester relatert til programvare, produkter
for manipulasjon av spatiale, grafiske og andre
attributtdata, telekommunikasjonstjenester, mobile
telekommunikasjonsnettverkstjenester, diffusjonstjenester
relatert til computernettoppbygging, overføringstjenester
relatert til computere og globale datanettverk, anskaffelse
av telekommunikasjonstilgang og lenker til
computerdatabaser på globale datanettverk;
datautvekslingstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218385 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 199904366 (220) Inn dato: 1999.04.30

(540)

CAM
(730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S-504 02 Borås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter (bekledning),
slips, skjerf og sjal, hansker (bekledning), sokker og
strømper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218386 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200003845 (220) Inn dato: 2000.04.03

(540)

GIRA PUCCINO
(730) Innehaver: abz-Zentraleinkaufsagentur für
Bekleidung GmbH, Dahnstrasse 51, D-45144 Essen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, slips, skjerf, hodeplagg, strømpevarer,
hansker, fottøy, belter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218388 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200107227 (220) Inn dato: 2001.06.08

(540)

ULRIKSEN INVEST A/S
(730) Innehaver: Ulriksen Invest AS, Vargvn 3 B, 0139
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet og finansieringstjenester;
monetærvirksomhet; forretninger med fast eiendom;
fonds- og kapitalinvesteringsvirksomhet; utleie av
kontorlokaler (fast eiendom); tjenesteytelser fra
investeringsselskaper og holdingsselskaper.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.
KL. 44: Jordbruks- og landbrukstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218389 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200107624 (220) Inn dato: 2001.06.20

(540)

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

(730) Innehaver: Nordisk Språkteknologi Holding AS,
Postboks 93, 5701 Voss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare; datamaskinvare; periferiutstyr
for datamaskinvare; elektroniske oppslagstavler.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon
via dataterminaler; elektroniske oppslagstavler
[telekommunikasjonstjenester];
telekommunikasjonsportaltjenester;
telekonferansetjenester.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av
dataprogramvare; utvikling, design og oppdatering av
datamaskinvare; brukerstøttetjenester vedrørende
dataprogramvare; tekniske konsulenttjenester vedrørende
dataprogramvare og datamaskinvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218392 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200114031 (220) Inn dato: 2001.12.03

(540)

TELENOR MOBIL - VÅR
TEKNOLOGI. DINE

HISTORIER.
(730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331
Fornebu, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning,
veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for
medisinske formål, livredning, apparater for innspilling,
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av
tale-, bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater
for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,
datakommunikasjons- og elektroniske
kommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater for
opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske
apparater og -instrumenter innbefattet datamaskiner med
displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring,
overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data;
apparater og instrumenter for overføring, visning,
mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon;
utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall;
elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og
instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av
befordringsmidler; apparater og instrumenter for
elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk
handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og
tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter
for fjerntilgang til online informasjon;
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske
apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere
og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte
dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere,
magnetbånd, disketter, kassetter, plater og
minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av
data, stemme- og taleinformasjon samt for video- og
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale
data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefakskort, telefonkort, kontokort og
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger,
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sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler,
kabler for elektriske og optiske signaloverføringer;
apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon,
lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering,
kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder,
stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere;
instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse
produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser,
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd;
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig
manualer, instruksjonsmateriell,
undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte
varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere;
kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og
kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare
opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for
emballering; plastmateriale for emballering av
pappkartonger og esker samt av papirposer, trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med
datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering;
databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering;
databasert registerhåndtering; databasert lagring og
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og
foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester,
databasert lagring og fremskaffelse, registerhåndtering,
sammenstilling, systematisering og videreformidling av
online databasert informasjon; produksjon og publisering
av annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i
datamaskiner.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester,
betalingskort-, kontokort-, bankkort og -
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer,
online informasjonstjenester vedrørende finans;
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette
avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer
(fast eiendom); forsikringskonsultasjoner.
KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon,
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr
innen området data-, telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og
reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og
vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk
utstyr samt målesystemutstyr.
KL. 38: Drift av tele- og datakommunikasjonsnett og av
bredbåndtelekommunikasjonsnett; drift av data-,
informasjons- og
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og
radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i
forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;
multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester
innbefattet databaserte teletjenester for
bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av tele-
og datastøttet data fra databaser til brukerapparater;

datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale,
tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over
elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk
post; sending og mottagelse (overføring) av
databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, data- og
radiokommunikasjonssystemer og utstyr;
telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og
kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk;
telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av
datanett; sammenkoblingstjenester på datanett;
oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og
datakommunikasjonsnett; drift av
datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og
datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med
datapakketransmisjonstjenester; leasing av tilgangstid til
databaser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet
undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når
det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse
kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt
lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem;
underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-,
televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og
bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; online
informasjonstjenester i forbindelse med underholdning,
elektroniske spill og konkurransetjenester via
internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling,
tekniske beregninger samt dataprogrammering;
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT);
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edb-
tjenester teknisk databehandling og -lagring;
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av
programvare og programmer; forskning vedrørende
utvikling av telekommunikasjonsapparater,
datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester
relatert til telekommunikasjon; leasing av
dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og
utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218393 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200114587 (220) Inn dato: 2001.12.18

(540)

ALL SIZE COMPANY
(730) Innehaver: Jesper Rasmussen, Storegade 8, DK-
8500 Grenaa, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218394 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200200064 (220) Inn dato: 2002.01.04

(540)

POLICOM
(730) Innehaver: Policom AS, Postboks 1569 Vika, 0118
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, samt
apparater og instrumenter for måling, kontroll og
signalering; elektriske apparater og instrumenter for
avlesning av måleverdier for vann, varme, elektrisk kraft,
gass og olje, samt overføring av disse måleverdier til andre
avlesningsenheter (sentralinnsamlingsenhet),
databehandlingsutstyr og dataprogrammer.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Utvikling og ajourføring av dataprogrammer;
ingeniørvirksomhet; faglige og tekniske  konsultasjoner;
tekniske tjenester i forbindelse med drift av anlegg og
installasjoner for avlesning av ulike måleverdier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218395 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200201658 (220) Inn dato: 2002.02.25

(540)

VIPS
(730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst
plass 1, 0566 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige
oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter
basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete,
saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter.
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt drikker
laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre
deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier,
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert
sjokolade og søtsaker; dessertpulver for å lage mousse,
iskrem og milkshake; seigmenn og andre gelégodterier;
iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt,
sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier), krydder,
snacksprodukter i form av popcorn og sprø
maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris,
bygg, rug eller bakverk og konditorvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218396 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200202142 (220) Inn dato: 2002.03.08

(540)

ARDENBEAUTY
(730) Innehaver: FD Management Inc, 300 Delaware
Avenue, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymeprodukter til personlig bruk, nemlig
parfyme, cologne, eau de toilette,  parfymert
kroppslotion og fuktighetskrem, kroppsolje,
kroppspudder, parfymerte såper; kosmetikk og
hudpleiepreparater, nemlig underlagskrem, ansiktspudder,
rouge, pudder, øyeblyanter, leppeblyanter, leppestift,
leppepomade, ikke-medisinsk leppebalsam, maskara,
øyensminke, eyeliner, øyenskygge, fuktighetskrem og
toner for huden; hårpleieprodukter, nemlig sjampo,
hårbalsam, hårgelé og -spray; neglepleieprodukter, nemlig
neglelakk, neglforsterkere og neglelakkfjerner;
barberingskrem, barberingsgelé, etterbarberingsvann;
hudsåper; dusjgelé; deodoranter og
antitranspirasjonsmidler til personlig bruk; potpourri;
duftposer; solpleiepreparater; solbeskyttelsespreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218397 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200202649 (220) Inn dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Expolight AS, Postboks 194, 2026
Skjetten, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning.
KL. 35: Utleie av belysning til messer for salg og
markedsføring.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og installasjon av
apparater og instrumenter til belysning; utleie av
belysning til forannevnte tjenester.
KL. 41: Utleie av belysning til sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218399 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200202696 (220) Inn dato: 2002.03.26

(540)

YESTERDAY
(730) Innehaver: Musik-, Werbe- und Showbüro Werner
Forster GmbH & Co KG, Hozmannstrasse 40, D-94036
Passau, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; konsultasjoner om
forretninger, rådgivning om ledelse.
KL. 41: Byråer for kunstnere; showoppsetninger,
teateroppsetninger, musikkfremføringer, planlegging og
organisering av mottagelser; utleie av showutstyr, utleie
av stands ved forestillinger og begivenheter.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218400 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200203201 (220) Inn dato: 2002.04.09

(540)

(730) Innehaver: Briskebyen Trim & Helse AS, St
Olavsgate 103, 2321 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Treningssenter, helse- og frisktrening.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218401 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200203479 (220) Inn dato: 2002.04.15

(540)

(730) Innehaver: Sarl Oinos SarL, 6 avenue Maréchal
Foch, F-11000 Narbonne, FR

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 19 - 2003.05.05

10

(111) Reg.nr.: 218402 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200204230 (220) Inn dato: 2002.05.07

(540)

VERISIGN
(730) Innehaver: VeriSign Inc, 21355 Ridgetop Circle,
Mailstop LS-3-4, Dulles, VA 20166, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere, dataprogrammer;
databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; online
annonsering på datanettverk; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om
forretninger; kontortjenester; tjenester knyttet til
innsamling til og bruk av handelsinformasjonskataloger og
adressekataloger; bedriftsopplysninger;
auksjonsvirksomhet; innsamling og systematisering av
informasjon for bruk i databaser; online
forretningsvirksomhet for å tilrettelegge salg av varer og
tjenester for andre via Internett, andre datanettverk og via
andre tilknyttede programmer; online
detaljhandelsvirksomhet for et variert utvalg vanlige varer.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet
tilknyttet datanettverkstjenester; finansiell virksomhet,
finansiell virksomhet tilknyttet datanettverkstjenester;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
tilveiebringelse av utstrakte garantier for autentifikasjon,
kryptering og sertifiseringstjenester brukt for å skaffe
sikkerhet i elektroniske transaksjoner og
kommunikasjoner som foregår over Internett og andre
datanettverk; administrering og utarbeidelse av krav under
utstrakte garantier for autentifikasjon, kryptering og
sertifiseringstjenester brukt for å skaffe sikkerhet i
elektroniske transaksjoner og kommunikasjoner som
foregår over Internett og andre datanettverk;
meklertjenester og tjenester for deponeringen og den
etterfølgende gjenervervelsen av eiendom på visse
betingelser og alt relatert til kjøp og salg av domenenavn,
websteder og Internettbasert virksomhet; verdisetting av
domenenavn; konsultasjonsvirksomhet og
henvisningsvirksomhet innen valuering, finansiering, kjøp
og salg av web-baserte forretninger.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet; elektronisk post- og
web-overføringer; elektroniske personsøkertjenester.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; design og produksjon
av kundevarer nemlig kunderelatert trykking,
silkeskjermtrykking og brodering av firmanavn og -logoer
på andres varer i reklameøyemed.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; dataprogrammeringstjenester;

opprettelse og vedlikehold av websider for andre;
datarelaterte tjenester nemlig administrert datanettverk og
Internett sikkerhetstjenester, nemlig fellesnøkkel-
infrastrukturverifisering, -pålitelighetskontroll, -
distribusjon og -ledelse, digital sertifikatutstedelse, -
verifisering og -ledelse samt integrering av
virksomhetssoftware; datavirksomhet nemlig
tilveiebringelse online av informasjon, nyheter og
assistanse vedrørende domenenavntvister; datavirksomhet
relatert til domenenavnvirksomhet; virksomhet
vedrørende identifisering, anskaffelse og registrering av
domenenavn; informasjonsvirksomhet relatert til
eierrettigheter til domenenavn, til virksomhet knyttet til
administrering av domenenavn, til ledelse og
systemvedlikehold av et domenenavnsystem, til
administrering og vedlikehold av domenenavnkataloger og
domenenavninfrastruktur; tilveiebringelse av elektroniske
publikasjoner nemlig et nyhetsbrev innen
informasjonsteknologien; registrering og oppsporing av
domenenavn på Internett og andre datanettverk; juridiske
tjenester.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.28, 76/389,499

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218403 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200204358 (220) Inn dato: 2002.05.08

(540)

SHAMPOZOL
(730) Innehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15,
DK-5000 Odense, DK

(740,750) Fullmektig: Orifarm AB, Postboks 79, 0216
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 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:
DK, 2002.05.02, 6870

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218404 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205512 (220) Inn dato: 2002.06.14

(540)

(730) Innehaver: Olsen Restaurant v/Tom Olsen,
Ryenstubben 8B, 0679 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218405 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205515 (220) Inn dato: 2002.06.14

(540)

(730) Innehaver: Engevold Blomster AS, Holmlundveien
43, 2312 Ottestad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Hagebruksprodukter; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218406 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205675 (220) Inn dato: 2002.06.20

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Reseptbelagte smertestillende medikamenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218407 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205730 (220) Inn dato: 2002.06.25

(540)

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

(730) Innehaver: Bridgestone Licensing Services Inc, 50
Century Boulevard, Nashville, TN 37214, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218408 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206473 (220) Inn dato: 2002.07.12

(540)

D-R
(730) Innehaver: Dr Holding Co, Paul Clark Drive,
Olean, NY 14760, US og Ingersoll-Rand Co, Paul Clark
Drive, Olean, NY 14760, US og Dresser-Rand Co, Olean,
NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Belegg til beskyttelse mot korrosjon, erosjon eller
tilsøling.
KL. 7: Turbomaskineri, kompressorer, turbiner, motorer
og ekspandere og deler og utstyr dertil.
KL. 9: Kontrollsystemer for turbomaskineri.
KL. 37: Vedlikeholds- og reparasjonstjenester for
turbomaskineri.
KL. 41: Opplæringstjenester for sikkerhet og drift av
turbomaskineri.
KL. 42: Tekniske støttetjenester.

(300) Prioritet:
US, 2002.01.25, 76/362,930

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218409 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206477 (220) Inn dato: 2002.07.12

(540)

NUTREN
(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: Dietetiske næringsmidler og stoffer for medisinsk
og klinisk bruk, næringsmidler og næringsstoffer for
spedbarn, barn og syke; næringsmidler og næringsstoffer
for ammende mødre; ernæringstilsetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218410 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206493 (220) Inn dato: 2002.07.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Hipp & Co, CH-6072 Sachseln, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske produkter; dietetiske produkter for
barn og syke for medisinske formål; babymat.
KL. 24: Bade- og toaletthåndklær, vaskekluter og -votter.
KL. 25: Klær, herunder klær for barn, babysmekker.
KL. 28: Leketøy, herunder kosedyr.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; kjøtt-,
fiske-, frukt- og grønnsakgeléer; syltetøy; egg, melk;
meieriprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg,
tørrmelk for ernæringsformål; ferdigretter hovedsakelig
fremstilt av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg,
belgfrukter og/eller poteter; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-,
grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk;
desserter for barn, herunder søte desserter hovedsakelig
bestående av melk og/eller frukt; desserter, hovedsakelig
bestående av melk og/eller frukt; alle de forannevnte varer
også for dietetiske formål.
KL. 30: Te, tedrikker, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
mel og næringsmidler av korn (unntatt dyrefôr), brød,
kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
sjokolade, sukkervarer; desserter for barn, herunder søte
desserter hovedsakelig bestående av sukker, kakao,
sjokolade og/eller stivelse; desserter hovedsakelig
bestående av sukker og sjokolade, müsli hovedsakelig
bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker;
tallerkenferdige kornretter; ferdige og halvferdige
næringsmidler bestående av kli, herunder bakervarer;
ferdigretter hovedsakelig bestående av kornprodukter, ris
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og/eller deigvarer; te og tedrikker; alle de forannevnte varer
også for dietetiske formål.
KL. 32: Alkoholfrie drikker, herunder fruktsaft og
fruktdrikker; fruktsaftkonsentrater og andre alkoholfrie
fruktpreparater for tilberedning av alkoholfrie drikker; alle
de forannevnte varer også for dietetiske formål.
KL. 44: Rådgivning relatert til spedbarn-, småbarn- og
barneernæring, rådgivning relatert til spedbarn-, småbarn-
og barnestell.

(300) Prioritet:
EM, 2002.01.23, 002546265

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218411 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206725 (220) Inn dato: 2002.07.23

(540)

FALLING WATER
(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; dusjdører;
vannavledere; servanter; bidéter; 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;
vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for
tappekraner og blandebatterier; urinaler; vanncisterner;
baderomsutrustning; drikkefontener; saunaer;
sanitærapparater og -installasjoner; apparater og
innretninger for vanntilførsel og sanitærutstyr og
sanitærporselen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218412 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206998 (220) Inn dato: 2002.08.01

(540)

NITOZOL
(730) Innehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15,
DK-5000 Odense, DK

(740,750) Fullmektig: Orifarm AS, Postboks 79, 0216
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:
DK, 2002.07.30, 8876

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218413 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207164 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

AVAILREPORTER
(730) Innehaver: OPEN iT Norge AS, Hoffsvn. 1a, 0275
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for administrasjon av store
datanettverk og systemressurser slik som
programvarelisenser, databaser, disker og
servicenivåavtaler (Service Level Agreements (SLA)).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 19 - 2003.05.05

14

(111) Reg.nr.: 218414 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207165 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

EVENTREPORTER
(730) Innehaver: OPEN iT Norge AS, Hoffsvn. 1a, 0275
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for administrasjon av store
datanettverk og systemressurser slik som
programvarelisenser, databaser, disker og
servicenivåavtaler (Service Level Agreements (SLA)).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218415 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207177 (220) Inn dato: 2002.08.08

(540)

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

(730) Innehaver: Soft Con Data AS, Postboks 2903
Solli, 0230 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og databehandlingsutstyr.
KL. 42: Teknologiske tjenester; utvikling av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218416 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207188 (220) Inn dato: 2002.08.08

(540)

(730) Innehaver: Naturkost S Rui AS, Postboks 3063,
1506 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Lill A Grimstad - Accuro
Advokatfirma MNA, Værftsgt 1 C Kanalen Brygge, 1511
Moss

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; mineraler og
vitamintilskudd; medisinske preparater for slanking;
naturpreparater for slanking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218417 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207327 (220) Inn dato: 2002.08.09

(540)

(730) Innehaver: GLB Consulting AS, Postboks 2903,
Solli, 0230 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; utvikling av
dataprogrammer; juridiske tjenester; konsulentvirksomhet
vedrørende bruk av vannressurser i vassdrag.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218418 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207388 (220) Inn dato: 2002.08.14

(540)

(730) Innehaver: Biogen Inc, 14 Cambridge Center,
Cambridge, MA 02142, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk i behandling av
dermatologiske sykdommer, autoimmune sykdommer,
betennelsessykdommer, psoriasis, eller reumatoid artritt.

(300) Prioritet:
US, 2002.02.15, 76/371,345

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218419 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207390 (220) Inn dato: 2002.08.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Levende dyr for vitenskapelig og forskningsbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218420 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207490 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

MENTO
(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigaretter,
røketobakk, skråtobakk, snustobakk, artikler for røkere,
fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218421 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207491 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

PETTERØE’S
(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigaretter,
røketobakk, skråtobakk, snustobakk, artikler for røkere,
sigarettpapir, sigaretthylser, lommeapparater for rulling
av sigaretter, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218422 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207492 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigaretter,
røketobakk, skråtobakk, snustobakk, artikler for røkere,
sigarettpapir, sigaretthylser, lommeapparater for rulling
av sigaretter, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218423 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207493 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

SORTE MAND
(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigarer og sigarillos,
artikler for røkere; sigarbokser, sigaretuier og sigarskrin,
ikke av edelmetall; fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218424 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207494 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

BIG BEN
(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigaretter,
røketobakk, skråtobakk, snustobakk, artikler for røkere,
sigarettpapir, sigaretthylser, lommeapparater for rulling
av sigaretter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218425 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207495 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

SOUTH STATE
(730) Innehaver: J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Joh
H Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk og tobakksprodukter, sigaretter, artikler
for røkere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218426 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207501 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

GLUCOMARIN
(730) Innehaver: Vitalas AB, Box 4062, S-203 11
Malmö, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 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,
vekstbekjempningsmidler; vitamin- og
multimineralpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218427 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207530 (220) Inn dato: 2002.08.19

(540)

OLAY DAILY
CLEANSERS

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse
av hud, hodebunn og hår; antiperspiranter og deodoranter
for personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218428 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207531 (220) Inn dato: 2002.08.19

(540)

VANHAWK
(730) Innehaver: Bridgestone Licensing Services Inc, 50
Century Boulevard, Nashville, TN 37214, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218429 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207698 (220) Inn dato: 2002.08.21

(540)

SURPASSION
(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;
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: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218430 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207725 (220) Inn dato: 2002.08.22

(540)

SPYDER
(730) Innehaver: Spyder Active Sports Inc, 3600 Pearl
Street, Boulder, CO 80301, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218431 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207766 (220) Inn dato: 2002.08.26

(540)

MOTIVE FORCE
(730) Innehaver: Exide Technologies, 210 Carnegie
Center, Suite 500, Princeton, NJ 08540, US

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 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
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; elektriske
akkumulatorer og elektriske batterier, deler og tilbehør
dertil.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; reparasjon, kontroll og
vedlikehold av batterier, inkludert lading og utleie av
elektriske akkumulatorer og elektriske batterier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218432 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207786 (220) Inn dato: 2002.08.27

(540)

REXONA IONIC
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen,
0401 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske
preparater, eau de cologne, eau de toilette, kosmetiske
kroppspleieprodukter i aerosol form; kosmetiske oljer,
kremer og lotions for hudpleie; barberingsgel og -skum,
førbarberings- og etterbarberingslotions; talkumpudder for
toalettbruk; toalettartikler for bad og dusj; hårlotions;
tannpussemidler; ikke-medisinerte produkter for
munnpleie; antiperspiranter og deodoranter for personlig
bruk; toalettartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218433 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207989 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(730) Innehaver: Silkeplant Danmark A/S, Overholmvej
40, DK- 8722 Hedenstad, DK

(740,750) Fullmektig: Tine Strange - Silkeplanter Norge
AS, Postboks 207, 3164 Revetal

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Sink- og jernprodukter.
KL. 21: Keramikk, potter, vaser, glassvarer.
KL. 26: Silkeplanter, kunstige blomster, kunstige trær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218434 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208000 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

SPONGEBOB
SQUAREPANTS

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Alle typer utdannelses-, undervisnings- og
opplæringsvirksomhet, og underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio-
og fjernsynsprogrammer, filmer og levende
underholdningsinnslag; produksjon av animerte filmer og
fjernsynsinnslag; filmunderholdning,
fjernsynsunderholdning og levende
underholdningsforestillinger og -show, utgivelse av bøker,
magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse av informasjon
relatert til underholdningstjenester for flerbrukere via et
globalt datasystem eller Internett; online
avstemmingssystem.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218435 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208001 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen,
0401 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper;
klesvaskemidler for vevede stoffer; tøymyknere;
flekkfjerningsprodukter; luktfjernings- og glansemidler for
klær og stoffer; såper for glansing av tekstiler;
håndvaskeprodukter for klesvask; stivelse for klesvask;
lukteposer for lintøy; potpurri; parfymert vann;
deodoranter for personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 19 - 2003.05.05

20

(111) Reg.nr.: 218436 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208002 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

MORNINGTON HOTEL
(730) Innehaver: Per-Ola Persson, Kreuzbuchstrasse 60,
CH-6045 Meggen, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218437 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208003 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

EXELLO
(730) Innehaver: Exello Norge AS, 0278 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte programmer og
som nedlastbar programvare).
KL. 41: Opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet,
dataprogrammering, vedlikehold av dataprogramvare,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218438 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208010 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

BEN’S
(730) Innehaver: Norsk Filminstitutt, Postboks 482
Sentrum, 0105 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218439 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208172 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

SISU
(730) Innehaver: OY Scanfrentz AB, Itälahdenkatu 15-
17, SF-00210 Helsingfors, FI

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218440 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208173 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

(730) Innehaver: Samsung Electronics Co Ltd, 416
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do 442-
373, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fjernsynsapparater; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218441 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208174 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

TURBULENCE
(730) Innehaver: Body Map AS, Sorenskriver
Ellefsensvei 5, 1440 Drøbak, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218442 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208182 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

(730) Innehaver: CONZULT-gruppen AS, Fridjof
Nansensvei 19, 0369 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester; konsulentvirksomhet
tilknyttet system- og programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218443 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208183 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

CONZULT
(730) Innehaver: CONZULT-gruppen AS, Fridjof
Nansensvei 19, 0369 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester; konsulentvirksomhet
tilknyttet system- og programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218444 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208202 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

SEBO
(730) Innehaver: Puls AS, Strømsveien 344, Leirdal,
1008 Oslo, NO

(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.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218445 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208211 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

FINNER’N
(730) Innehaver: Finnern i Opsahl, Postboks 582, 2304
Hamar, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218446 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208214 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

(730) Innehaver: General Motors Corp, 300 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-3000, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218447 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208406 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

TELENOR TALESTYRT
SENTRALBORD

(730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331
Fornebu, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter for signalering; apparater for
innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd;
databehandlingsutstyr og datamaskiner, apparater for
sending, mottagelse, lagring og gjennomføring av tale-,
bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg, telefonsvarere;
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester,
sentralbord, terminaler, omkoblere, sendere og mottagere.
KL. 35: Databasert databasehåndtering;
opplysningslagring i datamaskiner.
KL. 38: Data- og telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218448 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208408 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

(730) Innehaver: Ultralife Ltd, 2 Printers End,
Gatehouse Way, Aylesbury, Bucks HP19 8DB, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for
mennesker; vitamin-, mineral- og ernæringstilsetninger;
dietetiske stoffer; supplementer og drikkevarer tilpasset
til medisinsk bruk; medisinerte næringsmidler.
KL. 32: Ernæringsdrikker; vann, kullsyreholdig vann,
ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(300) Prioritet:
GB, 2002.03.26, 2296432

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218449 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208493 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

SPIKER
(730) Innehaver: Joico Laboratories Inc, 345 Baldwin
Park Boulevard, City of Industry, CA 91746, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218450 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208568 (220) Inn dato: 2002.09.17

(540)

(730) Innehaver: KK NTT DoCoMo (NTT DoCoMo
Inc), 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon via
mobiltelefoner; kommunikasjon via dataterminaler;
pagineringstjenester; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
via datamaskiner; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
via mobiltelefoner; fremskaffelse av trådløse
lokalområdenettverk (LAN)-forbindelser; elektronisk
post; fremskaffelse og administrering av online
elektroniske meldingskretskort for overføring av beskjeder
blant databrukere som er tilkoblet Internet; fremskaffelse
og administrering av online tekstbasert samtalerom for
overføring av beskjeder blant databrukere når det gjelder
generell interesse; utleie av telefonapparater,
faksimilemaskiner og andre telekommunikasjonsapparater
og -instrumenter.
KL. 42: Fremskaffelse og administrering av online ikke-
nedlastbare programvarer for datasøkemotorer; vertskap
på web-området for andre på en dataserver for et globalt
datanettverk; vertskap på web-området for andre på en
dataserver for et mobilt telekommunikasjonsnettverk;
fremskaffelse av dataprogram, ikke nedlastbare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218451 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208716 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: LG Electronic Inc, 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske oppvaskmaskiner; automatiske
oppvaskmaskiner.

(300) Prioritet:
KR, 2002.07.09, 2002-31532

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218452 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208717 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

FIRE & ICE
(730) Innehaver: GBL International Ltd, Furnace Hill,
Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire S45 9NF, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Spiritus, brennevin; likører; kanellikører; mynte-
og peppermyntelikører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218453 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208718 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: ChemCon AS, Professor Brochs gate 6,
7030 Trondheim, NO

(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;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer og dataprogramvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218454 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208719 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: ChemCon AS, Professor Brochs gate 6,
7030 Trondheim, NO

(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;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer og dataprogramvare.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester; konsultasjons- og
rådgivningstjenester i tilknytning til dataprogramvare og
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218455 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208720 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

QCMT
(730) Innehaver: ChemCon AS, Professor Brochs gate 6,
7030 Trondheim, NO

(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;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer og dataprogramvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218456 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208740 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

INSTORE
COMMUNICATION

(730) Innehaver: Instore Communication AS, Waldemar
Thranesgt 846, 0175 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare/system for sentral styring av digital
kommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218457 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208741 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

(730) Innehaver: Instore Communication AS, Waldemar
Thranesgt 846, 0175 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare/system for sentral styring av digital
kommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218458 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208743 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

FIRSTCYTE
(730) Innehaver: Cytyc Corp, 85 Swanson Road,
Boxborough, MA 01719, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater
og instrumenter; medisinsk utstyr; medisinsk utstyr og
medisinske innretninger, nemlig katetere, dilatorer,
aspiratorer og relatert tilbehør for bruk til sporing,
påvisning, diagnostisering og behandling av kreft.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.27, 76/388,383

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218459 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208745 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

(730) Innehaver: Clear Channel Norway AS, Sognsveien
75 B, 0805 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Plakatsøyler.
KL. 20: Reklamestativer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218460 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208746 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

(730) Innehaver: NTT DoCoMo Inc, 11-1, Nagatacho 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsmaskiner og -apparater;
håndholdte telekommunikasjonsapparater (inkludert
modemer); stropper for håndholdte
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer);
stropper for PDA (personlige digitale assistenter);
telefoner; bilnavigasjonsapparater og instrumenter;
elektroniske maskiner og apparater; PDA (personlige
digitale assistenter); computere; kameraer; nedlastbar
digital informasjon; nedlastbare computerprogrammer;
elektroniske publikasjoner; nedlastbare bilder, musikk,
filmer, illustrasjoner og spill; lagringsmedia, inkludert
digitale og magnetiske lagringsmedia, for alle de
forannevnte varer inkludert trykksaker og publikasjoner
inneholdende teknisk lesestoff relatert til de forannevnte
varer.
KL. 16: Trykksaker; trykksaker vedrørende håndholdte
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer),
stropper for håndholdte telekommunikasjonsapparater
(inkludert modemer), stropper for PDA (personlige
digitale assistenter), telefoner, PDA (personlige digitale
assistenter), computere, kameraer og
computerprogrammer; teknisk lesestoff; teknisk lesestoff
vedrørende håndholdte telekommunikasjonsapparater
(inkludert modemer), stropper for håndholdte
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer),
stropper for PDA (personlige digitale assistenter),
telefoner, PDA (personlige digitale assistenter),
computere, kameraer og computerprogrammer.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester;
mobiltelefonkommunikasjon; kommunikasjon ved
dataterminaler; personsøkertjenester (radio, telefon eller
andre typer elektronisk kommunikasjon); fremskaffelse av
telekommunikasjon til et globalt datanettverk ved
datamaskiner; fremskaffelse av telekommunikasjon til et
globalt datanettverk ved håndholdte
telekommunikasjonsapparater inkludert modemer;
fremskaffelse av trådløse lokalnett (LAN) tilkoplinger;
elektroniske postoverføringstjenester; fremskaffelse og
administrasjon av online elektroniske
oppslagstavlesystemer; fremskaffelse og administrasjon
av online praterom (chat rooms); utleie av
telekommunikasjonsutstyr og annet
kommunikasjonsutstyr og instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218461 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208748 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

(730) Innehaver: NBA Properties Inc, 645 Fifth Avenue,
New York, NY 10022, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, nemlig trikotklær, fottøy, basketballsko,
basketball-tøysko, t-skjorter, skjorter, treningstrøyer,
treningsbukser, underbukser, ermløse topper,
strikkegensere, shortser, pyjamaser, sportsskjorter,
rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, luer,
oppvarmingsdresser, oppvarmingsbukser,
oppvarmingstopper, jakker, parkaser, kåper/kapper/
frakker, tekstilsmekker, hodebånd, håndleddsbånd,
forklær, boxershortser, bukser, caps, ørevarmere, hansker,
votter, vevde og strikkede skjorter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218462 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208760 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

JONATHAN
(730) Innehaver: Britannia Hotel AS, Dronningensgt 5,
7011 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser,
kongresser, seminarer.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem
(hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller;
turisthytter; moteller; pensjonater;
hushovmestertjenester; kaféer, kafeteriaer; kantiner;
pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering
(pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering,
reservering og formidling av midlertidig innkvartering;
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; utleie
av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218463 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208764 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

LYCOREVIN
(730) Innehaver: Mero AS, Moensvingen 18, 2420
Trysil, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Kosttilskudd, naturmiddel, vitamintilskudd,
mineraltilskudd, næringstilskudd, helsekost.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218464 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208775 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

ACTRAMEN
(730) Innehaver: Connaught Technology Corp, 3711
Kennett Pike, Greenville, DE 19807, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2002.04.04, 78/119,522

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218465 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208776 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

MENACTRIN
(730) Innehaver: Connaught Technology Corp, 3711
Kennett Pike, Greenville, DE 19807, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2002.04.04, 78/119,519

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218466 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208808 (220) Inn dato: 2002.09.23

(540)

BUSINESSTONE
(730) Innehaver: Viacore Inc, 5151 California Avenue,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Tilveiebringe online databaser innen feltet
elektronisk handel, nemlig tilby dokumenter brukt av
foretak for behandling av ordre og implementering av
andre forretningstransaksjoner og protokoller inn i en eller
flere forhåndsdefinerte protokoller.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring og ruting av beskjeder og data brukt av foretak
og deres leverandører eller kunder for å behandle ordre og
implementere andre forretningstransaksjoner og -
prosesser, alt via globale kommunikasjonsnettverk eller
regionnett.
KL. 42: Tilby kryptering av beskjeder og data, prioriterte
transaksjonssikkerhetstjenester for brukere av
telekommunikasjonsnettverk; alt tilbudt via et globalt
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218467 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208810 (220) Inn dato: 2002.09.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Matspecialen AS, Ole Deviksvei 26,
0666 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218468 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209008 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

MARINE MANIA
(730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer, nemlig programvare for spill for
bruk i forbindelse med datamaskiner og tv-spillmaskiner.

(300) Prioritet:
US, 2002.04.09, 78/120,587

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218469 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209009 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

ZOO TYCOON
(730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer, nemlig programvare for spill for
bruk i forbindelse med datamaskiner og tv-spillmaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218470 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209011 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

COLUMBIA GRT
(730) Innehaver: Columbia Sportswear Co, Portland,
OR, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, undertøy, fottøy, hodeplagg, belter
(bekledning), hansker (bekledning), skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218471 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209013 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

SARA LEE
(730) Innehaver: Sara Lee Corp, 1000 E. Hanes Mill
Road, Winston-Salem, NC 27105, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218472 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209016 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

HYCOMINE
(730) Innehaver: Endo Pharmaceuticals Inc, 100 Painters
Drive, Chadds Ford, PA 19317, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av hoste,
tett nese og andre symptomer ved infeksjon i øvre
luftveier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218473 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209027 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

(730) Innehaver: Jan Berg, Terminalen 1, 7080 Heimdal,
NO og Magne Berg, Terminalen 1, 7080 Heimdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Bilpleie slik som vask, service og polering av
biler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218474 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209028 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

(730) Innehaver: Sørensen & Gulbrandsen AS,
Fløenbakken 50, 5009 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Malevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218475 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209030 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

MINI-KOKKER
(730) Innehaver: Point of Purchase AS, Chr. Krohgsgt.
60, 0186 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218476 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209031 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

PRAKTISK TALT
(730) Innehaver: Point of Purchase AS, Chr. Krohgsgt.
60, 0186 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218477 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200209045 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

DETRUSITOL ONE
(730) Innehaver: Pharmacia AB, S-112 87 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218478 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 199906499 (220) Inn dato: 1999.07.06

(540)

(730) Innehaver: Dorma GmbH + Co KG, Postfach
4009, D-58247 Ennepetal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (isenkramvarer), metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Mekaniske, pneumatiske og hydrauliske
anordninger for flytting av en-panels og multipanels dører
eller porter, som skyvedører, svingdører, roterende dører,
buede skyvedører, teleskopiske skyvedører, foldedører,
sideporter, foldeporter, skyveporter, alle av metall og
energibetjent; elektriske mekaniske pneumatiske drivverk,
kontroller og automatiske kontroller for skyvedører,
sidedører, sikre svingdører, roterende dører, buede
skyvedører, teleskopiske skyvedører, foldedører,
sideporter, foldeporter og skyveporter; motorisert
garasjeport drivverk.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, brannslukningsapparater, innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Dokumentasjon; drifts- og brukerveiledning og -
manualer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218479 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 199906500 (220) Inn dato: 1999.07.06

(540)

(730) Innehaver: Dorma GmbH + Co KG, Postfach
4009, D-58247 Ennepetal, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke -elektriske
kabler og -tråd av metall (isenkramvarer), metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
KL. 7: Mekaniske, pneumatiske og hydrauliske
anordninger for flytting av en-panels og multipanels dører
eller porter, som skyvedører, svingdører, roterende dører,
buede skyvedører, teleskopiske skyvedører, foldedører,
sideporter, foldeporter, skyveporter, alle av metall og
energibetjent; elektriske mekaniske pneumatiske drivverk,
kontroller og automatiske kontroller for skyvedører,
sidedører, sikre svingdører, roterende dører, buede
skyvedører, teleskopiske skyvedører, foldedører,
sideporter, foldeporter og skyveporter; motorisert
garasjeport drivverk.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner, brannslukningsapparater, innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 16: Dokumentasjon; drifts- og brukerveiledning og -
manualer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218480 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 199909124 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

(730) Innehaver: Løvenskiold-Vækerø AS,
Drammensveien 230, 0212 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler
og -tråd av metall (uedelt); metallrør; sikkerhetsskap og -
skrin; malmer.
KL. 7: Motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218481 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200101496 (220) Inn dato: 2001.01.31

(540)

AMBICAT
(730) Innehaver: Borealis A/S, Lyngby Hovedgade 96,
DK-2800 Lyngby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål som
ikke omfatter preparater til medisinsk bruk eller
næringsmidler; ubearbeidete syntetiske harpikser;
ubearbeidet plast; katalysatorer og polymer-additiver;
kryssbindings-katalysatorer for polymerer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218482 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200105020 (220) Inn dato: 2001.04.19

(540)

IDVD
(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: Software til personlige datamaskiner for
frembringelse, redigering, utarbeidelse og/eller avspilling av
digitale versatile disker.

(300) Prioritet:
GB, 2000.10.23, 2249659

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218483 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200108651 (220) Inn dato: 2001.07.13

(540)

GARTNER
(730) Innehaver: G.G. Properties Ltd, Dorchester
House, 7 Church Street West, Hamilton, HM 11, BM

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lydkassetter, CD-ROM-plater og elektroniske
publikasjoner levert via et globalt datanettverk vedrørende
emner innen forretnings- og
informasjonsteknologiindustrien og
telekommunikasjonsindustrien; software til bruk ved
analyse av, og til å fatte beslutninger vedrørende
informasjonsteknologiprodukter, -tjenester, -leverandører
og -systemer.
KL. 16: Blader, magasiner, nyhetsbrev, bøker og
rapporter vedrørende emner innen forretnings- og
informasjonsteknologiindustrien og
telekommunikasjonsindustrien.
KL. 35: Undersøkelser, konsultasjonstjenester,
planlegging, assistanse og tilsyn i forbindelse med
forretningsledelse og -administrasjon; forsknings-,
konsultasjons- og strategiplanleggingstjenester innen
feltene forretninger og forretningsteknologi.
KL. 38: Konsultasjons- og strategiplanleggingstjenester
innen telekommunikasjon.
KL. 41: Utdannings- og opplæringstjenester, nemlig
arrangering og avholdelse av konferanser, fagmesser,
seminarer og arbeidsgrupper relatert til emner innen
forretnings- og informasjonsteknologiindustrien og
telekommunikasjonsindustrien.
KL. 42: Forsknings-, konsultasjons- og
strategiplanleggingstjenester innen informasjonsteknologi;
forskningstjenester innen telekommunikasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218484 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200112978 (220) Inn dato: 2001.10.30

(540)

(730) Innehaver: Nike International Ltd, One Bowerman
Drive, Beaverton, OR 97005-6453, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; briller, solbriller, linser, innfatninger og
etuier, hjelmer for sport; datamaskinvare og
dataprogramvare; globale posisjoneringssystemer;
personlige digitale assistenter; kalorimetre; digitale
lydinnretninger, bærbare digitale musikkspillere,
lenkeklokkeradioer og toveis radioer;
brannslukningsapparater; kompasser, pedometere.
KL. 10: Monitorer for måling av hjerterytme.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelervarer, smykker, pins, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, ur av alle typer,
høydemålere, kronografer, hastighetsmålere,
stoppeklokker.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; detaljsalgstjenester
for skotøy, klær, sportsartikler og for tilbehør beslektet
dermed, herunder også konsultasjon og rådgivning
angående tilpasning, kvalitet og egenskaper ved skotøy,
klær, sportsartikler og tilbehør beslektet dermed;
kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218485 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200114803 (220) Inn dato: 2001.12.21

(540)

CAR COMPANION
(730) Innehaver: DaimlerChrysler Services AG,
Eichhornstrasse 3, D-10875 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon; innsamling, klargjøring og
oversendelse av nyheter og beskjeder, data og
informasjon; radiokommunikasjon, kommunikasjon via
telegrafi og telefon, datastyrt overføring av informasjon,
tekster, tegninger og bilder på Internet eller via
datanettverk, overføring av informasjon, nyheter,
beskjeder og telegrammer; beskjed- og nyhetsoverføring
via telefon og telematikk; telekommunikasjonstjenester,
nemlig trafikkinformasjonstjenester.
KL. 39: Utleie av kjøretøyer, organisering og formidling
av reiser; trafikkinformasjonstjenester i form av
informasjon om reiseruter, motorveigebyrer, avstander og
trafikkforsinkelser; samt om reisetider og veier og ved
tilgang til veikart; trafikkinformasjonstjenester.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software, drift av datasentral;
opprettelse og drift av databaser; teknisk rådgivning og
konsulentvirksomhet.

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.14, 301 48 918.1/38

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218486 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200114804 (220) Inn dato: 2001.12.21

(540)

TRUCK COMPANION
(730) Innehaver: DaimlerChrysler Services AG,
Eichhornstrasse 3, D-10875 Berlin, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon; innsamling, klargjøring og
oversendelse av nyheter og beskjeder, data og
informasjon; radiokommunikasjon, kommunikasjon via
telegrafi og telefon, datastyrt overføring av informasjon,
tekster, tegninger og bilder på Internet eller via
datanettverk, overføring av informasjon, nyheter,
beskjeder og telegrammer; beskjed- og nyhetsoverføring
via telefon og telematikk; telekommunikasjonstjenester,
nemlig trafikkinformasjonstjenester.
KL. 39: Utleie av kjøretøyer, organisering og formidling
av reiser; trafikkinformasjonstjenester i form av
informasjon om reiseruter, motorveigebyrer, avstander og
trafikkforsinkelser; samt om reisetider og veier og ved
tilgang til veikart; trafikkinformasjonstjenester.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software, drift av datasentral;
opprettelse og drift av databaser; teknisk rådgivning og
konsulentvirksomhet.

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.14, 301 48 920.3/38

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218487 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200114859 (220) Inn dato: 2001.12.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pfizer AS, Strandveien 55, 1366
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinsk rådgivningsvirksomhet, klinikker,
konsultasjon i farmasøytiske spørsmål, legebehandling,
psykologtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218488 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200201677 (220) Inn dato: 2002.02.26

(540)

ADVENT
(730) Innehaver: Advent Technology Inc, 301 Brannan
Street, 6th floor, San Francisco, CA 94107, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software i kombinasjon med nedlastbare
brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet;
computer software og computer software i kombinasjon
med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker,
solgt som en enhet, for økonomisk og finansiell
bedriftsledelse og management, investeringstracking og -
analyse, analyse av portefølje, administrasjon og
management av portefølje, investeringsrapportering,
måling, tracking, og evaluering av investeringer over tid,
for måling og evaluering av finansielle investeringer,
kontoavstemming og regnskapsførsel;
computerprogramvare og computerprogramvare i
kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og
instruksjonsbøker, solgt som en
enhet, for overføring av informasjon relatert til
investeringstracking portefølje og dataanalyse og
management, investeringsrapportering, og/eller for måling
og evaluering av investeringer over tid, via elektroniske
kommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218489 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200202562 (220) Inn dato: 2002.03.20

(540)

(730) Innehaver: Rom, Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Personellrekruttering; informasjon og rådgivning
relatert til arbeidslivet.
KL. 36: Rådgivning og informasjon om pensjon og
forsikring.
KL. 41: Kursvirksomhet; organisering av faglige
arrangement i utdanningsøyemed for arbeidstakere.
KL. 42: Juridisk bistand.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218490 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205227 (220) Inn dato: 2002.06.05

(540)

(730) Innehaver: Kai Danielsen, Postboks 48, 2051
Jessheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding;
fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218491 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205654 (220) Inn dato: 2002.06.19

(540)

(730) Innehaver: BE Aerospace Inc doing business as M
& M Aerospace Hardware Inc, 1400 Corporate Center
Way, Wellington, FL 33414, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Flyoverhalings- og flyreparasjonstjenester samt
tilhørende kvalitetssikringsvirksomhet innen
flyindustrien; kundestøtte i form av informasjon,
rådgivning og konsultasjon for flyindustrien.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.14, 76/383,932

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218492 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205655 (220) Inn dato: 2002.06.19

(540)

(730) Innehaver: BE Aerospace Inc doing business as M
& M Aerospace Hardware Inc, 1400 Corporate Center
Way, Wellington, FL 33414, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Flyoverhalings- og flyreparasjonstjenester samt
tilhørende kvalitetssikringsvirksomhet innen
flyindustrien; kundestøtte i form av informasjon,
rådgivning og konsultasjon for flyindustrien.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.14, 76/383,933

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218493 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200205940 (220) Inn dato: 2002.06.26

(540)

(730) Innehaver: Kemistre 8 LLC, 31 West 34th Street,
New York, NY 10001, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær og bekledning for menn, kvinner, unge
voksne, barn og spedbarn, nemlig skjorter, broderte
skjorter, T-skjorter, shorts, sportsskjorter,
treningsgensere, treningsbukser, sokker, undertrøye,
belter, TV-dresser, nattøy, undertøy, underbukser,
underskjorter, badekåper, fottøy, underbekledning,
badedrakter, strandtøy, oppvarmingsdresser, jakker,
strikkejakker, overdeler, gensere, bukser, jeans, vester,
dresser, blazere, kåper, hodebånd, frakker, regnfrakker,
overfrakker, jakker, parkaser, slips, sløyfer, halsklær,
skjerf, tørklær, pyjamaser, nattskjorter, hofteholdere,
hansker, hodetøy, hatter, baseballuer, broderte luer,
strikkede hatter, fottøy, sko, tøfler, støvler, sandaler,
joggesko, bodyer, treningsdresser; klær for kvinner og
unge voksne, nemlig brystholdere, bh-topper,
undertrøyer, skjorter, korselletter, korsetter, klær med
formende egenskaper, morgenkåper, støvfrakker,
strømpebelter, snørebelter, husforklær, undertøy,
neglisjeer, nattkåper, nattskjorter, pyjamaser,
morgenkjoler, slåbroker, teddier, truser, bluser, kjoler,
skjørt, topper, skjerf, saronger, overdeler, strømper,
jumpere, sjal, stolaer, skulderkapper, selskapsjakker,
caper, barnetøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218494 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206034 (220) Inn dato: 2002.07.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Havnepuben v/Inger Marie Nilsen,
Nedre Tyholmsvei 11, 4801 Arendal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Pub- og restaurantvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218495 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200206238 (220) Inn dato: 2002.07.08

(540)

(730) Innehaver: Verksgaten AS, Lagerveien 2, 4033
Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, skrivesaker og
papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); aviser; flygeblad;
håndbøker; kataloger; magasiner (tidsskrifter); plakater;
poser (av papir eller plast); skilt; skrivepapirvarer;
skriveunderlag.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder
på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse
varene, nemlig malingsprodukter, varmeprodukter,
jernvarer, gardiner og stoffer, fliser, kjøkkenutstyr,
gaveartikler, gulvbelegg, belysningsprodukter, tekstiler,
klær, sko, sportsartikler, dagligvarer, kjøkkenutstyr,
interiørartikler, sengeutstyr, gullsmedvarer; salg av
malingsprodukter, varmeprodukter, jernvarer, gardiner og
stoffer, fliser, kjøkkenutstyr, gaveartikler, gulvbelegg,
belysningsprodukter, tekstiler, klær, sko, sportsartikler,
dagligvarer, kjøkkenutstyr, interiørartikler, sengeutstyr,
gullsmedvarer; analyse av kostnadspriser;
bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver;
systematisering av informasjon for bruk i databaser;
dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjon av varer;
oppdatering av reklamedokumentasjon;
forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om
forretninger; markedsstudier; organisering av messer for
salg og markedsføring; regnskapsanalyser; økonomiske
beregninger; utsendelse og utleie av reklamemateriell
(flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver);
salgsfremmende tjenester (for tredjemann).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218497 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207485 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

HYGIENE WAVE
(730) Innehaver: S C Johnson & Son Inc, 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403-2236, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt
til sliping; såper; vaskemidler, ovennevnte varer ikke til
bruk ved eller i forbindelse med barbering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218498 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207799 (220) Inn dato: 2002.08.27

(540)

HALLO
(730) Innehaver: Telenor Privat AS, 0164 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning,
veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for
medisinske formål, livredning, apparater for innspilling,
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av
tale-, bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater
for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale,
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram;
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-,
datakommunikasjons- og elektroniske
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for
opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med
displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring,
overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data;
apparater og instrumenter for overføring, visning,
mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon;
utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall;
elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og
instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av
befordringsmidler; apparater og instrumenter for
elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk
handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og
tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter
for fjerntilgang til online informasjon;
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske
apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere
og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte
dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere,
magnetbånd, disketter, kassetter, plater og
minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av
data, stemme og taleinformasjon samt for video- og
faksimilekryptering/dekryptering; apparater og
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale
data; kodete kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefakskort, telefonkort, kontokort og
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger,
sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler,
kabler for elektriske og optiske signaloverføringer;
apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon,
lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering,
kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder,
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stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere;
instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter.
KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse
produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser,
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd;
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig
manualer, instruksjonsmateriell,
undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte
varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere;
kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og
kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare
opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for
emballering; plastmateriale for emballering av
pappkartonger og esker samt av papirposer; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med
datalagrete opplysninger; databasert kontordrift;
informasjonshåndtering i forbindelse med informasjon
lagret på datamaskiner; drift av databasert filhåndtering;
drift av databasert registerhåndtering; databasert lagring og
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og
foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester;
drift, oppdatering, tilrettelegging og vedlikehold av
registere, sammenstilling, systematisering og
videreformidling av online databasert informasjon;
produksjon og publisering av annonsemateriell på digital
vei.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, databaserte finanstjenester,
betalingskort-, kontokort-, bankkort- og -
kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer,
online informasjonstjenester vedrørende finans;
økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette
avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer
(fast eiendom); forsikringskonsultasjoner.
KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon,
vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr
innen området data-, telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og
reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og
vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk
utstyr samt målesystemutstyr.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbånd-
telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og
radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i
forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon;
multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester
innbefattet databaserte teletjenester for
bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av tele-
og datastøttet data fra databaser til brukerapparater;
datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale,
tekst,
lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over
elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk
post; sending og mottagelse (overføring) av

databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, data- og
radiokommunikasjonssystemer og -utstyr;
telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og
kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk;
telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av
datanett; sammenkoblingstjenester på datanett;
oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og
datakommunikasjonsnett; drift av
datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via
fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og
rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og
datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med
datapakketransmisjonstjenester; abonnementstjenester;
telefontjenester; telefonsvartjenester;
mobiltelefontjenester; globale nettverkstjenester.
KL. 39: Lagring av elektronisk lagrede data og
dokumenter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet
undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når
det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse
kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt
lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem;
underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-,
televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og
bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; online
informasjonstjenester i forbindelse med underholdning,
elektroniske spill og konkurransetjenester via
internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling,
tekniske beregninger samt dataprogrammering;
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT);
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edb-
tjenester, nemlig elektronisk databehandling og -lagring;
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av
programvare og programmer; forskning vedrørende
utvikling av telekommunikasjonsapparater,
datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester
relatert til telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til
databaser; leasing av dataprogramvare; teknisk forskning;
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218499 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207965 (220) Inn dato: 2002.08.30

(540)

(730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS - Juridisk
avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD, video/DVD, CD-rom spill, dataspill, refleks.
KL. 16: Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive-/
tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter,
klistremerker.
KL. 21: Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp,
skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikk/stål, termos i
stål.
KL. 23: Garn.
KL. 24: Sengesett, ullpledd.
KL. 25: Klær, lue, votter, genser, sokker, strømpebukse,
såler, nikkers, pologenser, refleksvest.
KL. 28: Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger,
skisko, staver, skismøring, spark, kjelke.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst,
bilde, lyd, video og animasjoner) via internett, bredbånd,
digital-TV, mobilt internett og andre digitale medier.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde,
lyd, video og animasjoner til bruk på internett, bredbånd,
digital-TV, mobilt internett og andre digitale medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218500 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200207988 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS - Juridisk
avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD, video/DVD, CD-rom spill, dataspill, refleks.
KL. 16: Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive-/
tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter,
klistremerker.
KL. 21: Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp,
skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikk/stål, termos i
stål.
KL. 23: Garn.
KL. 24: Sengesett, ullpledd.
KL. 25: Klær, lue, votter, genser, sokker, strømpebukse,
såler, nikkers, pologenser, refleksvest.
KL. 28: Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger,
skisko, staver, skismøring, spark, kjelke.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
sending av radio- og fjernsynsprogram, og
distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i
form av tekst, bilde, lyd, video og animasjoner) via
internett, bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre
digitale medier.
KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram,
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde,
lyd, video og animasjoner til bruk på internett, bredbånd,
digital-TV, mobilt internett og andre digitale medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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(111) Reg.nr.: 218501 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208445 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

(730) Innehaver: Solheim Trim & Fysioterapi, Postboks
321, 9711 Lakselv, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Fysisk trening.
KL. 44: Fysioterapitjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

(111) Reg.nr.: 218502 (151) Reg.dato: 2003.04.10

(210) Søk.nr.: 200208768 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(730) Innehaver: eat International AS, Spiggeren
Næringspark, Sandskargata 6, 4515 Mandal, NO

(740,750) Fullmektig: Ingrid Tjessem - Deloitte &
Touche Advokater DA, Postboks 496, 4664 Kristiansand
S

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske preparater for slanking.
KL. 5: Vitamin- og mineraltilskudd; medisinske preparater
for slanking.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
organisering, arrangering og ledelse
av kurs og seminarer, utgivelse av bøker, fysisk trening,
gymnastikkundervisning, helseklubbvirksomhet,
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online,
undervisning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1969                        Reg.dato: 2003.03.20
                       Inngitt: 2003.03.05

Innehaver: John Einar Hobber, Oslovn. 28,
1820 Spydeberg, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kunngjort reg. dato: 2003.05.05

Reg.nr: 1970                        Reg.dato: 2003.04.03
                       Inngitt: 2003.01.14

Innehaver: Robert Rautio, Postboks 87,
0614 Oslo, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kunngjort reg. dato: 2003.05.05
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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.: 177300
(151) Int. reg. dato: 1954.05.25
(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:  Watches, straps.

Gazette nr.: 5/02

(111) Int. reg. nr.: 193636
(151) Int. reg. dato: 1956.06.25
(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:  Watches and watch parts.

Gazette nr.: 5/02
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(111) Int. reg. nr.: 411029
(151) Int. reg. dato: 1974.10.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.01.03

(540)

ROFANOL
(730) Innehaver: DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH
Rodleben, Brambacher Weg 1, D-06862 Rodleben, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products used in industry and science,
namely fatty alcohols.

Gazette nr.: 5/02

(111) Int. reg. nr.: R433155
(151) Int. reg. dato: 1997.09.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.06.27

(540)

JET SET
(730) Innehaver: Jet Set Distribution Concept Ltd Et Jet
Set Clothing Import Ltd, Via Maistra, CH-7500 St.
Moritz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
KL. 28: Sports articles.

Gazette nr.: 17/01

(111) Int. reg. nr.: 588268
(151) Int. reg. dato: 1992.05.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.20

(540)

(730) Innehaver: Asta Elektrodraht GmbH, A-2755 Oed,
AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Base metals and their alloys intended for the
production of metallic wires, bars, sections, strips,
particularly of copper or aluminium, also with insulating
covering; copper, copper alloy or aluminium cables.
KL. 9:  Conductors for winding machines, apparatus or
electrical transformers, particularly twist conductors,
large twist conductors, Roebel bars; spooling for
transformers; simple conductors, double conductors,
multiple conductors, twist conductors, Roebel bars,
hollow conductors, strips and cables, the above with an
insulating covering and for electric machines; overhead
conductors for electric railways.

Gazette nr.: 5/02

(111) Int. reg. nr.: 637941
(151) Int. reg. dato: 1995.06.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.05

(540)

WENGER
(730) Innehaver: Wenger SA, Case Postale 329, CH-
2800 Delémont, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Measuring apparatus including electronic devices
in particular altimeters, pedometers, thermometers,
directional compasses, compasses.
KL. 11: Lighting apparatus and appliances, including
pocket lamps, pointers with light beams, laser pointers.
KL. 14: Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, including
in particular keyholders; jewellery, bijouterie, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
KL. 16: Writing implements including in particular pens,
ballpoint pens, felt-tip pens.
KL. 18: Leather and imitation leather, products made of
these materials including in particular leather goods,
leather cases and synthetic materials (included in this
class).

Gazette nr.: 5/02
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(111) Int. reg. nr.: 725846
(151) Int. reg. dato: 1999.10.07

(540)

KWORLD
(730) Innehaver: KPMG International, Burg
Rijinderslaan 30, NL-1185 MC Amstelveen, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Communication services; information about
communication and broadcasting by electronic media;
electronic mail; broadcasting services; computer aided
transmission of messages and images; message sending;
electronic communication services; telecommunication
services; communication utilising computers; information
and reports relating thereto.
KL. 42:  Providing access to online information and
communication services; consultancy in the field of
information technology, computers software design;
provision of computer data-bases; computer software
design and programming services; consultancy in the field
of communications and advice thereto.

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: 733956
(151) Int. reg. dato: 2000.05.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.05.29

(540)

KERONITE
(730) Innehaver: Isle Coat Ltd, CFB House, 8-10
Malew Street, Castletown, Isle of Man IM9 1AB, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrolysers.
KL. 40:  Metal transformation services; metal hardening
services.

Gazette nr.: 19/01

(111) Int. reg. nr.: 753001
(151) Int. reg. dato: 2000.10.25

(540)

C.E.T.
(730) Innehaver: Virbac SA, 1ère avenue 2065 m, L.I.D.,
F-06516 Carros, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Dental hygiene products for animals, dentifrices,
mouth rinsing preparations, chewable toothpaste
products, all the aforesaid goods are for animals.
KL. 5: Veterinary and sanitary preparations, particularly
dental hygiene products, mouthwashes and chewable
toothpastes, all these goods being for animals; chewable
pastes for veterinary use.
KL. 21: Household utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes), all these goods being for
animals.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.05.12, 00 3027233
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(111) Int. reg. nr.: 754739
(151) Int. reg. dato: 2001.01.18

(540)

PURE AND BASIC
(730) Innehaver: s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG,
Ostring, D-97228 Rottendorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewellery, in particular fashion jewellery, tie
pins, pins; watches, chronometric instruments; precious
stones.
KL. 18:  Products made of leather and imitation leather,
included in this class, in particular travelling trunks and
travelling bags, bags, for example for sport, and shopping
bags, small leather products, in particular travelling sets
(not filled); purses, key cases; umbrellas, parasols;
products made of plastic and material, namely bags, in
particular sports and shopping bags, included in this
class.
KL. 25:  Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers,
skirts, twinsets, suits, coats, underwear, swimwear,
headgear, scarves, headbands, neckties, jogging, and
fitness clothing, gloves, belts for clothing, tights for
stockings, socks, shoes.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.10.27, 300 79 376.6/14

(111) Int. reg. nr.: 754858
(151) Int. reg. dato: 2001.03.13

(540)

S-KEY
(730) Innehaver: W L Gore & Associates GmbH,
Hermann-Oberth-Strasse 22, D-85640 Putzbrunn, DE

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

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.01.17, 301 02 886.9/25

(111) Int. reg. nr.: 755800
(151) Int. reg. dato: 2000.11.15

(540)

(730) Innehaver: I@T SpA, 57, Via De Amicis, I-20123
Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software and apparatus for telecommunications
allowing the connection to data bases and the Internet;
software and apparatus for data retrieval.
KL. 38: Telecommunications and information services,
including from Internet sites, computer programs and data
of any type; providing access to telecommunications
and to connections with data bases and the Internet;
providing access to data bases; information (exclusively
information related to services included in class 42)
provided online by a data base or by the Internet.
KL. 42: Leasing of access time to data bases; leasing
computers; leasing of access time to computer interactive
data bases comprising general information and information
on entertainment; designing computer web pages,
designing software for computers, services related to
sharing time for computers, renting software, leasing
access time to computer database center, computer
consultation services; software updating; computer
programming; software designing; leasing computers;
hotel reservation; services related to weather reporting;
professional consulting services; franchising services, ie.
services rendered by a franchiser related to the transfer of
know-how and in granting licenses, consulting on the
installation of shops and on making shops, services on
interior decoration of shops and related signs.

Gazette nr.: 10/01

(300) Prioritet:
IT, 2000.06.14, MI2000C 007013
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(111) Int. reg. nr.: 760568
(151) Int. reg. dato: 2001.02.23

(540)

RAFINOL
(730) Innehaver: Ratioparts GmbH, Am Billig 1, D-
53894 Mechernich, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants, dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motorspirit) and illuminants; candles, wicks;
two-stroke and four-stroke motor oils; hydraulic oils,
environmentally friendly premix two-stroke fuels, chain
sprays, engine starter sprays; gearing oils, chainsaw
adhesive oils, preservative and servicing sprays, included
in this class, lubricating greases.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.24, 300 63 769.1/04

(111) Int. reg. nr.: 761195
(151) Int. reg. dato: 2001.02.09

(540)

MAGIC CAT
(730) Innehaver: Magic Cat Innovation GmbH,
Weidenstrasse 128, D-22083 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Education and advanced vocational training of
persons, management training, education in the fields of
engineering, organization of enterprises and management,
in production, sale, project management and product
service; publication and issuing of periodicals.
KL. 42: Services of engineers and other specialists, in
particular consulting, architectural consulting,
construction drafting and consulting related thereto;
project management; technical surveys; technical planning
and consultation as well as expert services; inspecting,
designing and consulting in connection with technical
plants, machines and facilities, including parts and
components thereof; technical consulting in particular
related to the foundation and structuring of enterprises;
procurement and settlement of licenses; management in
relation to industrial plants; design, inspection and
supervision of technical facilities.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.10, 300 60 444.0/42

(111) Int. reg. nr.: 761281
(151) Int. reg. dato: 2001.02.19

(540)

(730) Innehaver: Bernafon AG, Morgenstrasse 131, CH-
3018 Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Hearing aids, particularly programmable hearing
aids.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.12.14, 481728

(111) Int. reg. nr.: 761972
(151) Int. reg. dato: 2001.07.11

(540)

COAZENIT
(730) Innehaver: Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A C R A F SpA, Viale Amelia, 70, I-00181
Roma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
IT, 2001.02.23, MI2001C 002047
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(111) Int. reg. nr.: 761977
(151) Int. reg. dato: 2001.05.25

(540)

AMPAK
(730) Innehaver: Ampak Computer Systems GmbH,
Friedrich-König-Strasse 3-5, D-68167 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data processing apparatus, computers and
computer parts, data media, parts for electronic networks,
modems.
KL. 38: Telecommunication, computerized transmission
of news and images, as well as electronic mail, rental of
telecommunication equipment and rental of modems,
information about telecommunication, wire service.
KL. 41: Schooling and briefing as well as training dealing
with the use of computer hardware and software as well
as with electronic networks.
KL. 42: Rental of programmes for data processing,
updating and maintenance of computer software,
consultancy in the field of computer hardware and
computer software.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.29, 300 87 647.5/09

(111) Int. reg. nr.: 762063
(151) Int. reg. dato: 2001.05.28

(540)

SHALIMAR
(730) Innehaver: Satya Oblette, Girard Bard, F-42600
Montbrison, FR og Christian Cassagneres, Bois Joli, 65
Bd Montfleury, F-06400 Cannes, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Eyewear.
KL. 14: Jewellery, timepieces, costume jewellery.
KL. 18: Trunks and suitcases, leather and imitaton
leather, umbrellas, rucksacks, handbags, travel bags, beach
bags.
KL. 24: Bath linen, household linen.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.12.06, 00 3 069 208

(111) Int. reg. nr.: 762125
(151) Int. reg. dato: 2001.04.25

(540)

X-ZONE
(730) Innehaver: Canal + Televisie NV, 97, Tollaan, B-
1932 Sint-Stevens-Woluwe, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks.
KL. 28: Games, toys; gymnastics and sporting articles
not included in other classes; Christmas tree decorations.
KL. 35: Advertising; publicity promotion; distribution of
advertising materials; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and issues;
placement of temporary personnel; compilation of
statistics; accountancy; holding auctions and public sales;
commercial information agencies; market studies, surveys
and research; opinion polling; shop window dressing;
organisational and business consulting services; office
machines rental; document reproduction; organisation of
fairs and exhibitions for commercial or promotional
purposes.
KL. 41: Education, teaching, instruction, courses, such as
for example ballet lessons, driving schools,
correspondence courses, singing, dance and music lessons;
production of educational radio and television programs;
sports lessons, language lessons, preschool teaching;
operation of botanical gardens, museums, zoological
gardens and swimming pools; production of films; film
rental; services of an impresario; musical performances
and entertainment, including on radio or television;
theatrical performances; organisation of sports events;
rental of stage scenery; rental of radio or television sets;
book and magazine lending and dissemination; publishing
of books, newspapers and reviews; animal display and
training services; circuses; operating lotteries; organisation
of fairs and exhibitions for cultural or educational
purposes.
KL. 42: Drawing up of building plans and building
consultancy; services provided by hotels, restaurants and
cafés; career guidance; undertaking and cremation; upkeep
of graves; operating camping sites, public baths and
saunas; protection and guarding of persons and buildings;
services provided by retirement homes and homes for the
handicapped; services of garden designers, landscape
gardeners, architects, chemists, physicists, doctors,
engineers, opticians, interpreters, translators and
surveyors; services provided by summer camps,
sanatoriums, hospitals, medical, bacteriological and
chemical laboratories; services provided by hairdressing
and beauty salons; dating services and marriage bureaux;
evening dress and clothing rental; public opinion polling;
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inquiries (investigation) on persons; legal research;
photography and photographic reporting; animal
breeding; legal research on industrial property protection;
copyright management; materials testing, weather
forecasting services; reservation (renting) of rooms.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.10.27, 678845

(111) Int. reg. nr.: 762243
(151) Int. reg. dato: 2001.06.21

(540)

CELLACTIVE
(730) Innehaver: IsoTis NV, Prof Bronkhorstlaan 10,
NL-3723 MB Bilthoven, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinary; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.12.22, 678286

(111) Int. reg. nr.: 762277
(151) Int. reg. dato: 2001.03.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Berthold Pitow, Schillerstrasse 4, D-
52146 Würselen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Pressure gauges, depth gauges, underwater
compass; thermometers (for underwater); protective suits
for diving and for surfing, in particular diving suits; gloves
for divers, divers’ protective hoods; divers’ masks.
KL. 14: Underwater wristwatches.
KL. 18: Bags for the water sport, in particular divers’ and
surfers’ bags.
KL. 28: Divers’ accessories, namely flippers for
swimming and snorkels; surfers’ accessories, namely surf
trapeze and masts protectors.

Gazette nr.: 16/01

(111) Int. reg. nr.: 762292
(151) Int. reg. dato: 2001.03.29

(540)

HITECHBUILDING
(730) Innehaver: Hötorgscity Fastighets AB, Sveavägen
13-15, S-103 72 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Office functions, business administration.
KL. 36: Real estate management, rental of offices.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of office
equipment.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
SE, 2001.02.14, 01-01014
SE, 2001.03.22, 01-01970
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(111) Int. reg. nr.: 762296
(151) Int. reg. dato: 2001.06.07

(540)

INFOLINE
(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Raw tobacco and manufactured tobacco including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco
for smoking, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco
substitutes (for non-medical purposes); smokers’ articles
including cigarette paper and cigarette tubes, cigarette
filters, tobacco jars, cigarette cases and ashtrays, not of
precious metal, alloys thereof or plated thereof; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, cigarette lighters;
matches.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.12.12, 485506

(111) Int. reg. nr.: 762894
(151) Int. reg. dato: 2001.08.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Anviri Cosmetics CV h o d n Kiss
Benelux, Postbus 517, NL-8200 AM Lelystad, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Artificial resins for the manufacture of false nails.
KL. 14: Nail ornaments made of precious metals or their
alloys.

Gazette nr.: 17/01

(111) Int. reg. nr.: 762930
(151) Int. reg. dato: 2001.07.17

(540)

(730) Innehaver: Norbert Dornauer, 21, Griesgasse, A-
9020 Klagenfurt, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer games.
KL. 28: Toys.

Gazette nr.: 17/01

(300) Prioritet:
AT, 2001.01.18, AM 408/2001

(111) Int. reg. nr.: 763369
(151) Int. reg. dato: 2001.07.27

(540)

QUIETEC
(730) Innehaver: Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse
40, CH-8001 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel
(including motor gasoline) and lighting fuel; candles,
wicks.
KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 17/01
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(111) Int. reg. nr.: 763989
(151) Int. reg. dato: 2001.05.10

(540)

AIRTIMER
(730) Innehaver: MoBIZZ International GmbH, 10,
Breite Strasse, D-70182 Stuttgart, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images and equipment therefore,
namely spare parts, chargers for electric batteries, electric
accumulators, antennas, cable, hands-free speaking
devices, tripods, holder devices, bags, adaptors, housings,
vibration sensors, voltage transformers, signal amplifiers,
adaptors for radio data transmission, manuals, kits,
antenna two-way splitters.
KL. 18: Goods made of leather, namely bags, casings,
covers.
KL. 38: Telecommunication.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.16, 300 84 207.4/38

(111) Int. reg. nr.: 764069
(151) Int. reg. dato: 2001.08.02

(540)

(730) Innehaver: Cape X AG, Siloring 9, CH-5606
Dintikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.06.21, 487597

(111) Int. reg. nr.: 764587
(151) Int. reg. dato: 2001.08.02

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Adhesives used in industry.
KL. 16: Adhesives for household, stationery and do-it-
yourself purposes.
KL. 17: Jointing compounds, sealant compounds for
joints, sealing compounds based on silicone and acrylic.

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.03.02, 301 03 343.9/01
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(111) Int. reg. nr.: 764646
(151) Int. reg. dato: 2001.07.06

(540)

V-CAPS
(730) Innehaver: Airportpharm GmbH, 4,
Köllnerhofgasse, A-1010 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Veterinary and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use.

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
AT, 2001.02.20, AM 1269/2001

(111) Int. reg. nr.: 764649
(151) Int. reg. dato: 2001.02.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tertia Training und Consulting GmbH
& Co KG, Schöntalweg 7, D-53347 Alfter, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mechanical, magnetic, magneto-optical, optical
and electronic pre-recorded media for sound and/or images
and/or data, exposed films and video recordings,
information programs, learning programs and games
programs for computers, database programs, computer
software and software programs.
KL. 16: Printing products and publishing goods of all
kinds; teaching and training resources (except for
apparatus), including software handbooks and also as
printing products, games, globes, blackboards and drawing
equipment for blackboards.
KL. 42: Development of computer software and
computer programming, in particular information and
training programs; business consulting, in particular for
computer management, training, including development of
concepts for basic training courses in companies for
preparation for a skilled occupation of young people who
have completed their schooling or interrupted their
education; technical consulting for small and medium-
sized companies and small and medium-sized industries,
including for carrying out research projects and finalising
projects; development of new training programmes,
development of teaching strategies; scientific and
industrial research; consultancy on information, in the
form of advice concerning information transmission
installations and apparatus, and concerning processing of
information, its storage, computing, information
techniques, training systems and information systems.

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.02, 300 57 452.5/41
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(111) Int. reg. nr.: 764656
(151) Int. reg. dato: 2001.02.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tertia Training und Consulting GmbH
& Co KG, Schöntalweg 7, D-53347 Alfter, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mechanical, magnetic, magneto-optical, optical
and electronic pre-recorded media for sound and/or images
and/or data, exposed films and video recordings,
information programs, learning programs and games
programs for computers, database programs, computer
software and software programs.
KL. 16: Printing products and publishing goods of all
kinds; teaching and training resources (except for
apparatus), including software handbooks and also as
printing products, games, globes, blackboards and drawing
equipment for blackboards.
KL. 41: Training, education and teaching, also using
telecommunications media, in particular professional
training, continuous training and retraining, including
vocational training for young people and management
training for company executive staff; organisation of
meetings, colloquiums, seminars, conferences, training
courses, conventions, exhibitions and encounters of
company chief officers for these purposes and concerning
the labour market situation and employment, and also
information and study encounters; conducting and
organisation of advanced training courses and conducting
and organisation of training programmes by normal
teaching and tele-teaching; publication, dissemination and
release of teaching media, books, reviews and other
printing and publishing products, such as audio, video and
audiovisual media, in particular focussing on the labour
market; operating an economics school and training and
re-education centres, in particular for teaching and
information systems and technologies, for advertising and
communication, training, refresher training and retraining,
in the fields of health and social action and in the field of
personnel training and business consultancy, including
conducting training and re-education workshops;
finalisation and organisation of meetings.
KL. 42: Development of computer software and
computer programming, in particular information and
training programs; business consulting, in particular for
computer management, training, including development of
concepts for basic training courses in companies for
preparation for a skilled occupation of young people who
have completed their schooling or interrupted their
education; technical consulting for small and medium-
sized companies and small and medium-sized industries,
including for carrying out research projects and finalising

projects; development of new training programmes,
development of teaching strategies; scientific and
industrial research; consultancy on information, in the
form of advice concerning information transmission
installations and apparatus, and concerning processing of
information, its storage, computing, information
techniques, training systems and information systems.

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.02, 300 57 458.4/41

(111) Int. reg. nr.: 764797
(151) Int. reg. dato: 2001.05.09

(540)

TECTRA
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Advertising and business management.
KL. 36: Financial affairs; real estate affairs.
KL. 41: Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books; periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.09, 300 82 381.9/38

(111) Int. reg. nr.: 766503
(151) Int. reg. dato: 2001.08.01

(540)

FUTURESSE
(730) Innehaver: Biodroga Cosmetic GmbH, Im
Rosengarten, D-76532 Baden-Baden, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps.

Gazette nr.: 21/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.02.02, 301 07 725.8/03
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(111) Int. reg. nr.: 769495
(151) Int. reg. dato: 2001.09.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eyes & Ears of Europe eV Vereinigung
für Design Promotion und Marketing der audiovisuellen
Medien, Im Mediapark 5b, D-50670 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Marketing, market research, opinion research,
organization of exhibitions and fairs for economic and
advertising purposes, public relations, publication of
statistics, drawing up economic forecasts, research in
business matters, services of an advertising agency, the
aforementioned services in particular in the field of
audiovisual media; television and radio advertising.
KL. 38:  Services in the field of telecommunication,
namely collection and supply of news, electronic
transmission of news, collection and supply of press
releases.
KL. 41:  Organization and management of colloquia,
conferences, congresses, symposiums and workshops,
organization and management of seminars, organization of
exhibitions for cultural and educational purposes,
education and educational courses as well as counselling
on education and educational courses, the aforementioned
services in particular in the field of audiovisual media;
publishing of texts (except for advertising texts);
organization of competitions, in particular in the field of
audiovisual media; entertainment and information on
events in the field of radio and television entertainment.
KL. 42:  Professional counselling (except for business
consulting), photographic reporting, technical project
planning, services of development and research with
respect to new products (for third parties), the
aforementioned services in particular in the field of
audiovisual media.

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.04.05, 301 22 474.9/35

(111) Int. reg. nr.: 769503
(151) Int. reg. dato: 2001.06.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Air Berlin GmbH & Co Luftverkehrs
KG, Saatwinklerdamm 42-43, D-13627 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport of travellers and freight by aircraft,
rescue of individuals and air transport of injured persons,
arranging of tours and travel agencies, booking of
transport services, city sight-seeing, travel escorting,
aircraft leasing.
KL. 42:  Organization and booking of accommodations
and lodgings (temporary).

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.03.03, 301 14 377.3/39

(111) Int. reg. nr.: 771174
(151) Int. reg. dato: 2001.11.17

(540)

CLIKSTAR
(730) Innehaver: Aventis Pharma Holding GmbH,
Brüningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Insulin preparations.
KL. 10:  Medical devices and apparatus, namely pens for
insulin.

Gazette nr.: 26/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.01, 301 34 152.4/10
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(111) Int. reg. nr.: 772669
(151) Int. reg. dato: 2001.12.10

(540)

AZUPHARMA
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations for treating illnesses
of the central nervous system, immune system,
respiratory system and musculoskeletal apparatus, for
inflammations, for dermatological and oncological use, for
ophthalmological illnesses and for prevention and
treatment of ocular illnesses and irritations.

Gazette nr.: 2/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.30, 492513

(111) Int. reg. nr.: 772745
(151) Int. reg. dato: 2001.11.20

(540)

AQUR
(730) Innehaver: ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-
Strasse 2, D-78467 Konstanz, DE

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

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

Gazette nr.: 2/02

(111) Int. reg. nr.: 774239
(151) Int. reg. dato: 2001.11.02

(540)

PIV
(730) Innehaver: PIV Drives GmbH, Industriestrasse 3,
D-61352 Bad Homburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Clutches and apparatuses for the transmission of
force (other than for land vehicles), transmissions (other
than for land vehicles), in particular stepless controllable
transmission, V-disk continuous drives with their
regulators, control, branching, reversing and fixed gear
ratio, gear drives in the form of helical or bevel-helical
gears for stationary applications, drives for wind power
equipment, non-electric clutches, non-electric drive
elements, stepless controllable drives for land based
vehicles, the aforesaid goods also for farm machines.
KL. 9:  Electrical clutches and apparatuses for
transmission of force, electrical drive elements,
electrotechnical apparatuses, regulators, frequency
converters, electrical and electronic speed regulators for
drives; non-electric rounds-per-minute (RPM) controllers.
KL. 12:  Clutches and apparatus for transmission of force
for land based vehicles, transmissions for such vehicles,
stepless controllable drives for land based vehicles, the
aforesaid goods also for tractors.
KL. 37:  Installation, erection, maintenance, repair and
executing commissioning of products of machine
construction and electronics, namely of drives, stepless
transmissions, clutches, electrical drives and controls; all
of the aforesaid services for carrying out drive technology.
KL. 42:  Engineering service, technical consultation,
especially project work, computation and conception of
apparatuses and products of the machine industry and the
electrotechnology, namely of transmissions, stepless
transmissions, clutches, electrical drives and controls; all
of the aforesaid services for carrying out drive technology.

Gazette nr.: 3/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.14, 301 29 931.5/07
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(111) Int. reg. nr.: 774646
(151) Int. reg. dato: 2001.12.27

(540)

WHAT ARE YOU MADE
OF ?

(730) Innehaver: TAG Heuer SA, 14 A, avenue des
Champs-Montants, CH-2074 Marin-Epagnier, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Glasses, sunglasses; eyeglass cases; frames for
eyeglasses; optical apparatus and instruments; optical
goods; spectacle glass.
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones;
timepieces; chronometric instruments; watches.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.07.24, 01 3 113 259

(111) Int. reg. nr.: 774956
(151) Int. reg. dato: 2002.01.08

(540)

ECOVERA
(730) Innehaver: Applied Films GmbH & Co KG,
Siemensstrasse 100, D-63755 Alzenau, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and parts thereof for vacuum coating of
particulary flat substrates consisting of organic and/or
inorganic materials, by means of chemical vapor
deposition (CVD) and/or physical vapor deposition
(PVD), comprising one and/or more layers of metallic and/
or non-metallic layers or of alloys and/or compositions
thereof, in a continuous and/or discontinuous operating
method.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.26, 301 44 946.5/07

(111) Int. reg. nr.: 775160
(151) Int. reg. dato: 2001.12.18

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Beaute Prestige International SA, 28-
32, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eaux de toilette; deodorants for
personal use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic
purposes; soaps; toiletry products and milks; cosmetics;
make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for weight loss,
for the bath, for suntanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail varnish; lipstick;
dentifrices; non-medicated mouth care products; hair
lotions and hair care products; shampoos; hair colorants
and dyes; depilatories; shaving products, shaving soap;
cotton wool and cotton sticks for cosmetic purposes;
tissues impregnated with cosmetic lotions.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.06.21, 01 3 107 164
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(111) Int. reg. nr.: 775169
(151) Int. reg. dato: 2002.01.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Trouw International BV, Veerstraat 38,
NL-5831 JN Boxmeer, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; mollusca,
crustaceans and shellfish; fish products; edible marine
products; foodstuffs prepared from fish; processed
foodstuffs, not included in other classes.
KL. 31:  Live fish and other live animals; foodstuffs for
fish and other animals.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.08.21, 699414

(111) Int. reg. nr.: 776247
(151) Int. reg. dato: 2002.01.30

(540)

DRIVE-CLIQ
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric motors (other than for land vehicles) and
drives (other than for land vehicles).
KL. 9:  Weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; sensors, actuators, electric
cables, electric connectors and electronic components;
software; all the goods mentioned above for application in
the field of industrial automation.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.30, 301 46 056.6/09

(111) Int. reg. nr.: 776256
(151) Int. reg. dato: 2002.01.15

(540)

(730) Innehaver: Wilkinson Sword GmbH, Postfach
100523, D-42648 Solingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Razors and razor blades.

Gazette nr.: 5/02
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(111) Int. reg. nr.: 776309
(151) Int. reg. dato: 2001.11.21

(540)

(730) Innehaver: OY Findexa AB, Finlaysoninkatu 5,
SF-33210 Tammerfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Recorded computer programs, specifically
computer programs with catalogue information that has
been saved on magnetic data carriers, CD-ROM discs,
floppy discs, cassettes, disks and other machine readable
facilities for saving computer programs; catalogues,
books, newspapers and magazines that have been
downloaded on electronic facilities; apparatus for
recording, processing and transmission of information;
magnetically coded cards; interactive data systems with
receiving and transmitting computers integrated with
telecommunication networks; database devices; servers
for saving information; control and fault detection
apparatus; card readers, read-out/voice answering units.
KL. 16:  Printed matter; catalogues, specifically telephone
books, books, newspapers, magazines, instructional and
teaching material (except apparatus); written
supplementary material, including manuals, catalogues
and manuals for computer programs.
KL. 35:  Advertising and marketing, assistance in tending
a business; computerized management of information and
computerized database management; provision of
information; processing, management, supervision, saving
and/or searching from databases; ordering of books,
catalogues, newspapers and magazines; production and
publication of advertising and catalogue material by digital
means; receiving of information concerning goods orders
via online systems; database management services;
computerized data processing and certification services;
collecting and presenting of business catalogues; ordering
of films, records, recorded cassettes, laser records and
video cassettes; enterprise information services.
KL. 38:  Data communications services; sending of
messages and information, data communication via
telecommunication, post and data systems; multimedia
message services; telecommunications services, transfer,
recording, reproduction of voice, text and data;
telecommunications activities for database information via
telecommunication contacts and answering device
functions accessible to the subscriber, electronic
communications, computer terminal communications,
transfer of messages, pictures and catalogue contents with
the help of a computer; data transmission concerning
electrically recorded information for providing said
information to data giving and data showing units.
KL. 42:  Professional consultancy activities for
producing, developing and maintaining of computer
programs concerning printed goods, specifically catalogue

information and technical consultancy services related to
computers; leasing of access time to databases for
commercial and non-commercial users; consultancy
activities in the data and telecommunications area;
programming of computers; leasing of access time to
databases containing interactive database information
services for commercial and non-commercial users;
retrieval services.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776335
(151) Int. reg. dato: 2002.01.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fortsættelsessygekassen Danmark,
gensidig sygeforsikringsforening, Palægade 7, DK-1261
København K, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance, including health insurance; financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 776342
(151) Int. reg. dato: 2002.02.05

(540)

SIMAXX
(730) Innehaver: TSU Technische Dienste, Sicherheit
und Umveltschutz GmbH, Herwigstrasse 12-14, D-27572
Bremerhaven, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Containers of metal, especially special-purpose
containers of metal for storage and transport of dangerous
goods as well as containers of metal for installation of
mobile laboratories.

Gazette nr.: 6/02



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 19 - 2003.05.05

62

(111) Int. reg. nr.: 776410
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

CELEBRATE
HUMANITY

(730) Innehaver: Comité International Olympique,
Château de Vidy, CH-1007 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Newspapers, periodicals, books, photographs,
posters and posters.
KL. 35:  Advertising and dissemination of advertising
matter via all media, including in the form of topic-based
messages centred on human values; business management;
commercial administration; office tasks; promotion of the
goods and services of third parties by means of
partnership agreements (sponsoring) and licensing
agreements offering greater exposure and image strength
from international cultural and sports events; retailing
services.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.10.10, 492039

(111) Int. reg. nr.: 776422
(151) Int. reg. dato: 2001.12.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Antalis International (société par
Actions simplifiée), 60, Rue de Monceau, F-75008 Paris,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard (in basic or semi-processed
form, for stationery or printing purposes), blank paper
and cardboard, printing and writing paper and cardboard
also for reprographic printing, laser and ink-jet printers,
copiers and fax machines; writing and printing paper and
cardboard rolls also for offset printing, uncoated wood-
free paper and cardboard.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.06.29, 01 3 108 702
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(111) Int. reg. nr.: 776452
(151) Int. reg. dato: 2002.01.04

(540)

KAVIARI
(730) Innehaver: Société KAVIARI, 20, rue Fulgence
Bienvenue, F-92230 Gennevilliers, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Caviar, fish, crustaceans, meat, poultry and
game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.07.04, 013109507

(111) Int. reg. nr.: 776512
(151) Int. reg. dato: 2001.12.21

(540)

DIMENSION
(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013 AL
Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, perfumed cosmetic body care
products in the form of aerosols; cosmetic oils, creams
and lotions for skin care; hydrating cosmetic creams;
shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
pre-shave and aftershave balms; talcum powder for
toiletry use; toiletries for bath and shower use; hair
lotions; dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletry
articles, including toiletry products for hair care.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.07.30, 699801

(111) Int. reg. nr.: 776846
(151) Int. reg. dato: 2002.01.16

(540)

SIGMA
(730) Innehaver: Shakespeare Company LLC, 3801
Westmore Drive Columbia, SC 29223, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Fishing equipment, namely fishing rods, fishing
reels and fishing line.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.12.21, 700611

(111) Int. reg. nr.: 776864
(151) Int. reg. dato: 2002.03.05

(540)

INSTINCT
(730) Innehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4,
DK-2860 Søborg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Tobacco, cigarettes, smokers’ articles, matches.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.10.29, VA 2001 04092
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(111) Int. reg. nr.: 776888
(151) Int. reg. dato: 2002.03.04

(540)

(730) Innehaver: Heiki Lehe, Päikese pst 87, 10913
Tallin, EE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Fuels, fuel mixtures, fluids for lighting, coal for
use in grills (barbecues), charcoal.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
EE, 2001.09.03, M200101423

(111) Int. reg. nr.: 776969
(151) Int. reg. dato: 2001.12.21

(540)

ECOP
(730) Innehaver: Dipra, Rue du Ruisseau ZI de Chesnes
Tharabic, F-38070 Saint Quentin Fallavier, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Pumps (machines); vacuum pumps (machines);
water pumps (machines); lift pumps and coolant pumps
(machines); pressure boosters (machines); superchargers.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.06.25, 01 3 107740

(111) Int. reg. nr.: 776991
(151) Int. reg. dato: 2002.01.18

(540)

AEROCRYL
(730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International BV,
Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Coatings for use in the aerospace, aircraft and
defense industries.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.10.16, 700755

(111) Int. reg. nr.: 776992
(151) Int. reg. dato: 2002.01.18

(540)

ECLIPSE
(730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International BV,
Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Coatings for use in the aerospace, aircraft and
defense industries.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.08.16, 700752

(111) Int. reg. nr.: 777026
(151) Int. reg. dato: 2002.02.12

(540)

DUSOC
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55218 Ingelheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary preparations.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.09, 301 59 061.3/05
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(111) Int. reg. nr.: 777027
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

PICANTINI
(730) Innehaver: W u H  Kuechle GmbH & Co KG,
Bahnhofstrasse 12, D-89312 Guenzburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Savoury snacks containing spices and salt.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 777039
(151) Int. reg. dato: 2002.02.22

(540)

SELECTSERV
(730) Innehaver: Toshiba Europe GmbH,
Hammfelddamm 8, D- 41460 Neuss, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers.
KL. 42:  Computer programming; software installation
and updating.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.23, 301 50 956.5/37

(111) Int. reg. nr.: 777066
(151) Int. reg. dato: 2001.11.03

(540)

PROPYDERM
(730) Innehaver: ACO Hud AB, Box 622, S-194 26
Upplands-Väsby, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soap, medical soap; cosmetic preparations for
skincare, cosmetic creams, lotions and oils; deodorants for
personal use, antiperspirant agents, scented water, eau de
Cologne, eau de toilette; vaseline for cosmetic purposes.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; fats for medical purposes; pharmaceutical
preparations for skincare, lotions for pharmaceutical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical,
medical and veterinary purposes, disinfectants; dietetic
substances adapted for medical use; balsam for medical
purposes, fungicides, vaseline for medical purposes;
shampoo for medical purposes.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 777072
(151) Int. reg. dato: 2002.02.26

(540)

HDS
(730) Innehaver: Tegometall (International) AG,
Industriestrasse, CH-8574 Lengwil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Shelves, cupboards, display cabinets, display
cases, tables, counters, gondolas; parts of shelving and
furniture, including shelves, reinforcement pieces,
brackets, console tables, tubs for shelving, boxes, back,
dividing and covering partitions, punched plates, screens,
rails for shelving, frames, covering pieces, drawers,
bookends as parts of shelving, toolholders as parts of
shelves, fastening parts as parts of shelving; all the above-
mentioned goods of metal and/or plastics and/or wood.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.27, 495072
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(111) Int. reg. nr.: 777111
(151) Int. reg. dato: 2002.02.04

(540)

NORDISK PANORAMA -
5 CITIES FILM

FESTIVAL
(730) Innehaver: Filmkontakt Nord, Fonden for
Nordiske Kort- og Dokumentarfilm, Skindergate 29A,
DK-1159 København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Film festival for Nordic short and documentary
films including side events such as seminars, workshops,
master classes, co-financing forums and other networking
activities aimed at the Nordic film business.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.01.16, VA 2002 00144

(111) Int. reg. nr.: 777353
(151) Int. reg. dato: 2001.12.06

(540)

BURGMANN THE NAME
FOR SEALING
TECHNOLOGY

(730) Innehaver: Burgmann Dichtungswerke GmbH &
Co KG, Äussere Sauerlacher Strasse 6-10, D-82515
Wolfratshausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, namely fluid conveying apparatus,
fluid supply apparatus, filters, separators, pumps, buffer
pressure apparatus, thermosiphon apparatus, pressure
transmitters, gas supply apparatus, all for use for or in
connection with seals, in particular face seals.
KL. 9:  Electric controlling, regulating and monitoring
apparatus; electric diagnosing apparatus, including
software for computer aided control, regulation,
monitoring, and diagnosis of seals, all for use for or in
connection with seals, in particular face seals.
KL. 11:  Heat exchangers, for use for or in connection
with seals, in particular face seals.
KL. 17:  Sealing and packing material, including
mechanical seals of all type, in particular face seals, seal
rings, lip seals, throttle seals, labyrinth seals, stuffing-box
packings, manhole seals, kneading packings, sealing tubes,
seals for rotary kilns, magnetic coupling seals, sealing
mats, sealing bellows, sealing gaskets; parts of vehicles,
namely vibration damping and decoupling devices.
KL. 42:  Computer programming for computer aided seal
design and seal selection.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.17, 301 50 605.1/17
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(111) Int. reg. nr.: 777359
(151) Int. reg. dato: 2001.12.06

(540)

BURGMANN
LEAKPROOF FOR A

CLEAN ENVIRONMENT
(730) Innehaver: Burgmann Dichtungswerke GmbH &
Co KG, Äussere Sauerlacher Strasse 6-10, D-82515
Wolfratshausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines, namely fluid conveying apparatus,
fluid supply apparatus, filters, separators, pumps, buffer
pressure apparatus, thermosiphon apparatus, pressure
transmitters, gas supply apparatus, all for use for or in
connection with seals, in particular face seals.
KL. 9:  Electric controlling, regulating and monitoring
apparatus; electric diagnosing apparatus, including
software for computer aided control, regulation,
monitoring, and diagnosis of seals, all for use for or in
connection with seals, in particular face seals.
KL. 11:  Heat exchangers, for use for or in connection
with seals, in particular face seals.
KL. 17:  Sealing and packing material, including
mechanical seals of all type, in particular face seals, seal
rings, lip seals, throttle seals, labyrinth seals, stuffing-box
packings, manhole seals, kneading packings, sealing tubes,
seals for rotary kilns, magnetic coupling seals, sealing
mats, sealing bellows, sealing gaskets; parts of vehicles,
namely vibration damping and decoupling devices.
KL. 42:  Computer programming for computer aided seal
design and seal selection.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.26, 301 45 489.2/17

(111) Int. reg. nr.: 778006
(151) Int. reg. dato: 2002.03.11

(540)

(730) Innehaver: Look Occhiali SrL, Zona Industriale, I-
32013 Longarone, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Spectacles (optics); spectacle lenses; spectacle
frames; eyepieces; spectacle cases.

Gazette nr.: 08/02

(111) Int. reg. nr.: 778008
(151) Int. reg. dato: 2002.02.27

(540)

ALKEO
(730) Innehaver: LVI Holding NV, Nijverheidsstraat 32,
NL-2802 AL Gouda, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry; calcium and/or magnesium
carbonate, oxide and hydroxide, for industrial use.
KL. 19:  Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments; lime, particularly hydrated lime, dolomite,
hydraulic lime, quicklime, lime putty.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed; malt; additives for fodder and for
animal consumption, for non-medical use, containing
calcium and/or magnesium carbonates, oxides or
hydroxides.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.09.06, 701405
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(111) Int. reg. nr.: 778012
(151) Int. reg. dato: 2001.12.03

(540)

WINTERHALTER
(730) Innehaver: Winterhalter Gastronom GmbH,
Tettnanger Strasse 72, D-88074 Meckenbeuren, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and
other substances for laundry use.
KL. 7:  Rinsing machines, including dishwashers; lye
cleaner as a part of dishwashers.
KL. 9:  Dosing units, including liquid dosing units and
powder dosing units, measuring instruments for
temperature, humidity, contents of chalk, dirt and
detergent in the wash water.
KL. 11:  Water purifying equipment, namely water
softeners; demineralization apparatus and instruments as
well as units composed thereof, reverse osmosis
apparatus and instruments as well as units composed
thereof.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.21, 301 50 799.6/07

(111) Int. reg. nr.: 778013
(151) Int. reg. dato: 2001.12.20

(540)

(730) Innehaver: Oncology World GmbH,
Behringstrasse 12, D-82152 Planegg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic media containing computer programs.
KL. 35:  Organisational, microeconomic and strategic
consultancy in the sectors of preventive health care and
oncology for the pharmaceutical and biotechnology
industry, health insurance companies, food and cosmetics
industry, health care institutions, health care authorities
and other health care professionals.
KL. 38:  Provision of an Internet information platform
with oncological content.
KL. 41:  Publishing of printed media with oncological
content.
KL. 42:  Provision of an electronic database with
oncological content, provision of information products
with oncological content in electronic format.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.22, 301 38 046.5/35
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(111) Int. reg. nr.: 778016
(151) Int. reg. dato: 2002.03.12

(540)

(730) Innehaver: Premier Portofolio International Ltd,
19 Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey,
Hampshire SO51 9AQ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Games and playthings.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778018
(151) Int. reg. dato: 2002.03.26

(540)

LUCELBA
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.06, 496523

(111) Int. reg. nr.: 778021
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

APTUBIB
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.20, 497342

(111) Int. reg. nr.: 778022
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

RINTEZEX
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.25, 497344

(111) Int. reg. nr.: 778025
(151) Int. reg. dato: 2002.03.01

(540)

D-MINCEUR
(730) Innehaver: Pierre Fabre Medicament SA, 45, Place
Abel Gance, F-92100 Boulogne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, cosmetics.
KL. 5:  Pharmaceutical products; dermocosmetics for skin
hygiene and care; dietetic products and food substitutes
for medical use.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.10, 01 3 126 485
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(111) Int. reg. nr.: 778113
(151) Int. reg. dato: 2002.03.08

(540)

FIPWARE
(730) Innehaver: Alstom, 25, avenue Kléber, F-75116
Paris Cedex 16, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic appliances, namely electronic
frequency metres, computer interfaces, electronic
measuring instruments, computer peripherals, electronic
notice boards, transistors, electronic stations for running
and electronic stations for supervising industrial
processes, programmable automated systems, electronic
speed controllers, electronic sensors, electronic interfaces
for electronic automatisms, modules and equipment for
use in building and maintaining industrial networks for
high speed transmission of data, electronic components;
software (recorded programs), software tools, printed
circuits, microprocessors, processors, modems, devices
for connecting subscribers to networks; electric and/or
electronic apparatus for the remote control of industrial
operations; magnetic and optical data carriers; optical
fibres, electronic cables.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.12, 01 3 120 688

(111) Int. reg. nr.: 778115
(151) Int. reg. dato: 2002.03.07

(540)

ACCELLO
(730) Innehaver: Stora Enso AB, Åsgatan 22, S-791 80
Falun, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); printers’ type; printing blocks.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.02.21, 02-01384

(111) Int. reg. nr.: 778118
(151) Int. reg. dato: 2002.02.20

(540)

RCN
(730) Innehaver: Cotop International BV, Modemstraat
20, NL-1033 RW Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely syringes for injections
and needles for medical use.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.10.09, 701409
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(111) Int. reg. nr.: 778121
(151) Int. reg. dato: 2001.09.17

(540)

MONDADORI
(730) Innehaver: Arnoldo Mondadori Editore SpA, Via
Bianca di Savoia 12, I-20100 Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatuses, scientific
instruments, radio sets, cameras, motion picture, optical,
measurement, signalling, control and teaching apparatuses,
software preset on electronic cards or electronic
computers, table and portable computers, printers,
modems, computer accessories, apparatuses for recording,
transmission, reproduction of sounds, images and
software, software discharged onto computers through
communication services, software prerecorded on tape,
CD-ROM’s, DVD’s, floppy disks, software for
management, control, diagnostics and analysis of
electronic computers and data processing networks, disks,
cassettes, tapes, CD-ROM’s, DVD’s and audio and video
carriers prerecorded or not, apparatuses for electronic
games using television receivers, eyeglasses and
eyeglasses accessories.
KL. 16:  Paper, paperboard articles, office articles, desk
sets, pens, brushes, pencils, stationery, drawing articles,
playing cards, greeting cards, printed matter, newspapers,
reviews, magazines, pamphlets, books, instruction
handbooks, reference guides, catalogues, diaries,
notebooks, posters, photos, lithoprinted or engraved art
objects, adhesive labels and printed matter, teaching
materials.
KL. 28:  Games, floppy disks, CD-ROM’s for games,
articles and equipment for games, gymnastics and sport.
KL. 35:  Advertising services, services in management and
supervising of a business concern, in business
management or in commercial function management of an
industrial or commercial firm, management of data banks,
advertising services also through telematic and data
processing networks, services done in preparation and
diffusion through the press, radio and video and by
telematic route, of bulletins or spots, declarations or
notices to the public concerning goods or services,
gathering, exhibition and presentation, through telematic
network too, of goods without transport, so that the
public may see them and get them, market researches,
information, statistics, management of files, services for
subscription to newspapers and magazines.
KL. 38:  Telecommunication services, radio and television
program broadcasting, in particular direct broadcasting
and satellite broadcasting the signal of which can be again
broadcast via television antennas, cable and tertiary radio-
television emitters or by on-line services via telematic and
data processing networks, movable radiotelephony
services, communications through electronic computer
terminals, transmission of messages, information and
images with the aid of a computer, e-mail, information
concerning telecommunications, electronic notice-board
services, electronic data and document transmission
through computer, data and correspondence distribution

(transmission) by electronic route, information agency
and press services.
KL. 41:  Education and entertainment services, services
for organizing instruction, training and updating courses,
meetings, seminars, exhibitions, reviews, performances,
shows, competitions, services for cultural and sporting
activities, publication of books and texts, production and
renting of films.
KL. 42:  Services from professional people in study,
advice on, and planning of computer programs, in
particular in the information, management and
maintenance of computers or software, studies and
technical, scientific, industrial researches, providing
facilities for shows, press services, editing offices,
photographic services, news reports, services done by
draftsmen and designers.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778126
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-
1070 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products, antiallergic drugs and
decongestants.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.01.25, 701213
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(111) Int. reg. nr.: 778127
(151) Int. reg. dato: 2002.02.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-
1070 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations, antiallergic drugs.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.01.25, 701214

(111) Int. reg. nr.: 778129
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

ASUNRA
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.21, 496967

(111) Int. reg. nr.: 778130
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

CIZAVIG
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.21, 496968

(111) Int. reg. nr.: 778131
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

JILUNAR
(730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-
4056 Basel, CH

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.22, 496969
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 30770
Reg. nr.: 31239
Reg. nr.: 41874
Reg. nr.: 42078
Reg. nr.: 42495
Reg. nr.: 43133
Reg. nr.: 43943
Reg. nr.: 45625
Reg. nr.: 60802
Reg. nr.: 61336
Reg. nr.: 61414
Reg. nr.: 61454
Reg. nr.: 61730
Reg. nr.: 61731
Reg. nr.: 61795
Reg. nr.: 61861
Reg. nr.: 62422
Reg. nr.: 62610
Reg. nr.: 87690
Reg. nr.: 87712
Reg. nr.: 87729
Reg. nr.: 87757
Reg. nr.: 87865
Reg. nr.: 87937
Reg. nr.: 87938
Reg. nr.: 88046
Reg. nr.: 88249
Reg. nr.: 88525
Reg. nr.: 88563
Reg. nr.: 88907
Reg. nr.: 88936
Reg. nr.: 89061
Reg. nr.: 89247
Reg. nr.: 113396
Reg. nr.: 113424
Reg. nr.: 113437
Reg. nr.: 113587
Reg. nr.: 113695
Reg. nr.: 113723
Reg. nr.: 113738
Reg. nr.: 113780
Reg. nr.: 113792
Reg. nr.: 113852
Reg. nr.: 113857
Reg. nr.: 113901
Reg. nr.: 113974
Reg. nr.: 113989
Reg. nr.: 114046
Reg. nr.: 114056
Reg. nr.: 114059
Reg. nr.: 114071
Reg. nr.: 114102
Reg. nr.: 114175
Reg. nr.: 114190
Reg. nr.: 114222
Reg. nr.: 114252

Reg. nr.: 114292
Reg. nr.: 114540
Reg. nr.: 114588
Reg. nr.: 114743
Reg. nr.: 114788
Reg. nr.: 153945
Reg. nr.: 154081
Reg. nr.: 155293
Reg. nr.: 155400
Reg. nr.: 155402
Reg. nr.: 155699
Reg. nr.: 155700
Reg. nr.: 155715
Reg. nr.: 155720
Reg. nr.: 155722
Reg. nr.: 155814
Reg. nr.: 155826
Reg. nr.: 155850
Reg. nr.: 155861
Reg. nr.: 155915
Reg. nr.: 155925
Reg. nr.: 155953
Reg. nr.: 155981
Reg. nr.: 155990
Reg. nr.: 156077
Reg. nr.: 156081
Reg. nr.: 156082
Reg. nr.: 156097
Reg. nr.: 156110
Reg. nr.: 156116
Reg. nr.: 156150
Reg. nr.: 156158
Reg. nr.: 156171
Reg. nr.: 156183
Reg. nr.: 156202
Reg. nr.: 156215
Reg. nr.: 156241
Reg. nr.: 156297
Reg. nr.: 156361
Reg. nr.: 156372
Reg. nr.: 156413
Reg. nr.: 156448
Reg. nr.: 156458
Reg. nr.: 156492
Reg. nr.: 156591
Reg. nr.: 156637
Reg. nr.: 156653
Reg. nr.: 156702
Reg. nr.: 156745
Reg. nr.: 156831
Reg. nr.: 156861
Reg. nr.: 156873
Reg. nr.: 157011
Reg. nr.: 157096
Reg. nr.: 157145
Reg. nr.: 157170

Reg. nr.: 157171
Reg. nr.: 157185
Reg. nr.: 157190
Reg. nr.: 157256
Reg. nr.: 157359
Reg. nr.: 157372
Reg. nr.: 157412
Reg. nr.: 157414
Reg. nr.: 157518
Reg. nr.: 157525
Reg. nr.: 157604
Reg. nr.: 157632
Reg. nr.: 157677
Reg. nr.: 157693
Reg. nr.: 157695
Reg. nr.: 157699
Reg. nr.: 157701
Reg. nr.: 157702
Reg. nr.: 157947
Reg. nr.: 158027
Reg. nr.: 158052
Reg. nr.: 158424
Reg. nr.: 158425
Reg. nr.: 158539
Reg. nr.: 158692
Reg. nr.: 158736
Reg. nr.: 158908
Reg. nr.: 159049
Reg. nr.: 159163
Reg. nr.: 160008
Reg. nr.: 160544
Reg. nr.: 161048
Reg. nr.: 161418
Reg. nr.: 161832
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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.: 9537
Merke: Veslefrikk
Årsak: IFO

Reg. nr.: 9583
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 40819
Merke: PRINSESSE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 41622
Merke: POSYN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 41630
Merke: ARISTO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 41853
Merke: OLINOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42760
Merke: PERDOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 43143
Merke: MILTOPAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 43263
Merke: EPPOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60182
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60199
Merke: SCOTCHFILM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60202
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60219
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60220
Merke: DEXTROTEST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60230
Merke: BACARONI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60240
Merke: HYVAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60242
Merke: Asola Florida
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60247
Merke: ADMIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60248
Merke: FLOW KOTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60252
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60259
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60266
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60286
Merke: COLONOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60296
Merke: PALAPRIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60300
Merke: HERACLENE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60314
Merke: DUPLICARD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60318
Merke: PREFIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60319
Merke: MIRAPRONT
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 60324
Merke: DURAPLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60331
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60334
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60336
Merke: ISORBIDE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 60353
Merke: LONG CHAMP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112032
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112041
Merke: HILLARY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112058
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112059
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112063
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112064
Merke: VINDEKK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112077
Merke: MICRON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112083
Merke: SIGNATURE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112084
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112095
Merke: SILOFERM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112103
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112120
Merke: HEMATRATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112128
Merke: WINOCOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112132
Merke: INSPECTOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112134
Merke: MONTALVO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112135
Merke: CADIS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112143
Merke: Convent
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112150
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112158
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112159
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112162
Merke: CASTALIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112167
Merke: HELENE CURTIS
HEALTHY HAIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112171
Merke: TYLINKER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112340
Merke: KIDDO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 112445
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113226
Merke: MAUNA LOA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152214
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152218
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152219
Merke: CANMAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152222
Merke: EUBIT-PLAST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152223
Merke: EUBIT-PREN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152224
Merke: Monolith
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152226
Merke: LATTISNET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152229
Merke: CARDIO-LOGIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152230
Merke: CEMPROVER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152235
Merke: SIMULTRAC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152237
Merke: SENSYTHERM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152240
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152241
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152242
Merke: RAYOTAPE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152246
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152249
Merke: PROPHECY LINE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152251
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152252
Merke: RADEX
MONOLITH
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152253
Merke: KLIMATRONIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152254
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152256
Merke: STERIMATIC
Årsak: IFO



Norsk varemerketidende slettelser        nr 19 - 2003.05.05

76

Reg. nr.: 152261
Merke: LAFARGE LDSF
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152266
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152268
Merke: NANOCOMPLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152269
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152270
Merke: DROPS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152272
Merke: AHLERS
MANTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152273
Merke: YOUPY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152276
Merke: GOODFRY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152278
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152280
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152282
Merke: BIDUCT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152283
Merke: AZALEIA
DYEAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152284
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152285
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152286
Merke: PARLANE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152287
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152289
Merke: MAGOXID
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152293
Merke: APORAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152295
Merke: ROSE SATIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152296
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152300
Merke: SLUMBERLAND
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152301
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152303
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152305
Merke: norFAGIS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152306
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152307
Merke: VESTASTAB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152309
Merke: Maunz
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152312
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152315
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152316
Merke: ORNAGLAS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152323
Merke: NORDICTEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152325
Merke: CYTOBERIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152327
Merke: SANIDERM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152328
Merke: FOLANIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152329
Merke: SAMICON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152332
Merke: Speedy Auto Glass
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152333
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152336
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152339
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152341
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152342
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152343
Merke: BIE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152345
Merke: SPOOLIES
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152346
Merke: WALON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152348
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152351
Merke: DIAMETRIE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152353
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152354
Merke: EXERSCIENCE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152355
Merke: CONNECTOR
SET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152358
Merke: FETALIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152365
Merke: OPUS
Årsak: IFO



Norsk varemerketidende slettelser        nr 19 - 2003.05.05

77

Reg. nr.: 152367
Merke: JOSEPH
ABBOUD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152370
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152371
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152373
Merke: CLARINEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152374
Merke: ILVA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152375
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152376
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152378
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152381
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152383
Merke: PERGOGREEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152384
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152386
Merke: SIPEARL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152387
Merke: BABICAO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152391
Merke: KIMCLEAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152396
Merke: Jillies
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152397
Merke: AMPHOPLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152401
Merke: CONNEXOL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152402
Merke: ISOPUR MICRO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152403
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152406
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152410
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152412
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152416
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152417
Merke: COAMATE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152418
Merke: ROYAL CANIN
CYNO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152424
Merke: TROFAK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152427
Merke: EVALUA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152428
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152429
Merke: SCION
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152432
Merke: EXPEDITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152437
Merke: EURO-DAC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152439
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152443
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152444
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152446
Merke: SOF-T IUB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152448
Merke: Terothene
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152452
Merke: NAPS
SUPERSOLAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152454
Merke: Purefume
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152455
Merke: Aveda Esthetique
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152456
Merke: Confixor
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152457
Merke: Firmata
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152460
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152461
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152462
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152464
Merke: RINASMO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152467
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152468
Merke: VIDEOLOGIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152471
Merke: STRATEGE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152473
Merke: TRACHELON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152474
Merke: PETRAY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152475
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152478
Merke: SIGNATURE
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 152480
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152482
Merke: MACHO
NACHOS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152483
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152487
Merke: EUROMOBIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152488
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152489
Merke: AIMCOKE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152491
Merke: HOOD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152492
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152494
Merke: ANTRIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152496
Merke: Kwickis
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152497
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152499
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152502
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152503
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152504
Merke: LENNOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152505
Merke: BEVEFILL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152507
Merke: BEVESEAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152510
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152513
Merke: FlowDril
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152514
Merke: FREEBIRD BY
REMPLOY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152515
Merke: CHEMSALAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152516
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152519
Merke: CLEARFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152522
Merke: DIXI DATA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152532
Merke: TEDIPUR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152533
Merke: QUALITAS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152622
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 152623
Merke: GRANDEUR
Årsak: IFO
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 217311

Kunngj. i NT nr.: 08/2003

(730) Innehaver: Sudnif SA, Baarerstrasse 63, CH-6301
Zug, CH

Innsiger: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn,
NO

(111) Reg.nr.: 217345

Kunngj. i NT nr.: 08/2003

(730) Innehaver: Oenoforos AB, Industrigatan 2 B, S-
112 46 Stockholm, SE

Innsiger: Agricola Allegrini SS, Fumane (VR), IT

(111) Reg.nr.: 217489

Kunngj. i NT nr.: 09/2003

(730) Innehaver: Argentum Fondsinvesteringer AS, CJ
Hambros plass 2 C, 0164 Oslo, NO

Innsiger: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4, Plaza
de San Nicolás, 48005 Bilbao, ES

(111) Int. reg.nr.: 775168

Kunngj. i NT nr.: 07/2003

(730) Innehaver: Ferring BV, Postbus 3129, NL-2130
KC Hoofddorp, NL

Innsiger: American Cyanamid Co, Wayne, NJ 07470, US
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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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