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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.: 217321 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200200309 (220) Inn dato: 2002.01.21

(540)

ISOTAG
(730) Innehaver: Isotag Technology Inc, Dallas, TX
75230, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier til bruk som sporstofftilsetninger for å
indikere eierskap eller opprinnelse av merkede fluider.
KL. 2: Trykkfarger.
KL. 9: Apparater og instrumenter til bruk for avlesning av
nærinfrarøde fluorescerende sammensetninger og
blandinger for merking.
KL. 42: Konsulenttjenester, analyser, utvikling av
markører, prøvetagning i felt, spesialutarbeidet
rapportering, etterforskning og håndhevelsestjenester for
andre for å beskytte mot produktetterligning og
forfalskning, avledning, varemerke forringelse eller
erstatningskrav.

(300) Prioritet:
US, 2002.01.04, 76/355,558

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 217680 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200203125 (220) Inn dato: 2002.04.04

(540)

MOBILERETURN
(730) Innehaver: Eurovironment AS, Bygdøy Allé 17,
0262 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218390 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200111296 (220) Inn dato: 2001.09.17

(540)

(730) Innehaver: CiDRA Corp, 50 Barnes Park North,
Wallingford, CT 06492, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske kommunikasjons-, telekommunikasjons-
og fotoniske komponenter og delsystemer, nemlig
moduler, lasere, optiske bølgeledere, optiske filtre,
modulatorer og optiske nettverksrutere og
nettverksbrytere (network switches) til bruk i optiske,
raske, dynamiske, rekonfigurerbare og intelligente
nettverk; fotoniske komponenter, moduler og delsystemer
for bølgelengdesignalruting, overvåking og behandling,
nemlig lasere, lysbølgeledere, lysfiltre og modulatorer,
elektro-optiske bølgeledere, fiberoptiske lysbrytere og
fiberoptiske lysforsterkere; fotoniske komponenter og
delsystemer for bølgelengdebehandling og kontroll i
bølgelengdeinndelingsmultiplekser (WDM = wavelength
division multiplexed) og tette
bølgelengdeinndelingsmultiplekser (DWDM = dense
wavelength division multiplexed) optiske nettverk, nemlig
moduler, elektroniske kretser og datamaskinprogramvare
for bølgelengdebehandling og kontroll; programmerbare
optiske nettverksrutere, brytere (switches) og
forgreningsbrytere for fjernsøking/-innstilling eller
konfigurering i optiske, raske, dynamiske,
rekonfigurerbare og intelligente nettverk; programmerbare
justerbare filtermoduler for bølgelengdekanalskifting og
ruting; WDM og DWDM optiske kanalfiltre; avstembare
optiske kanalfiltre; dynamiske bølgelengdekanalbrytere og
rutere; diffraksjonsfiltre; Bragg-filtre; justerbare Bragg-
filtre; justerbare filtermoduler; filterbaserte moduler for
bølgelengdekanalskiftere og rutere; filterbaserte moduler
for WDM og DWDM kanalfiltrering; filterbaserte
moduler for bølgelengdereferanser; atermalfiltre;
avstembare atermalfiltre; passive atermalfiltre;
atermalkanaloptikkfiltre; avstembare WDM og DWDM
optiske kanalfiltre; filterbaserte sensornettverk;
filterbaserte sensorer; fiberoptiske sensorer; fiberoptiske
lysforsterkere; utstyr for kontroll/overvåking av optiske
bølgelengder; utstyr for kontroll/overvåking av optiske
signaler; utstyr for kontroll/overvåking og testing av
optiske nettverk; optiske kanalanalysatorer; lasere som er
avstembare til forskjellige optiske bølgelengder;
pumpelasere og pumpelaserstabilisatorer ikke for
medisinsk bruk; fiberoptiske kilder; optiske kilder;
rekonfigurerbare tilføy/dropp rutere; tilføy/dropp
multipleksere; multikanal tilføy/dropp multipleksere;

omstrukturerte tilføy/dropp multipleksere; WDM og
DWDM multipleksere; multipleksere; demultipleksere;
krysskoplinger; optiske bindepunkt; optiske koplinger;
optiske brytere; optiske sendere; optiske mottagere;
optiske nettverksrutere; optiske forsterkere; dynamiske
dispersjonskompensatorer; dynamisk
styrkeutjevningsoptiske filtre; optiske filtre;
bølgelengdeomdannere; fiberoptiske
innfellingskomponenter; styrkeutjevningsoptiske filtre;
datamaskinprogram, programvare og fastvare til bruk ved
signalruting, kontroll, overvåking og behandling;
datamaskinprogram, programvare og fastvare til bruk i
bølgelengdeadministrering og -kontroll;
datamaskinprogrammer, programvare og fastvare for
optiske nettverk og elementadministrering, grensesnitt og
kontroll; datamaskinprogram, programvare og fastvare for
optisk nettverksdiagnostikk; datamaskinprogram,
programvare og fastvare for overvåking og kontroll av
optiske element i bølgelengderaskhet, dynamisk
telekommunikasjon, omstrukturert telekommunikasjon, og
intelligente nettverk; optiske nettverkrutere og brytere,
lysfiltre, lasere, lyskildeledere og modulatorer, optiske
nettverkrutere og brytere, lysfiltre, lasere, lyskildeledere
og modulatorer som benytter forannevnte
datamaskinprogrammer, programvare og fastvare; olje,
gass og geotermisk brønnproduksjon, instrumenterings-,
undersøkelses- og måleinnretninger, nemlig
pumpekontrollutstyr, jordformasjonkontroll,
analyseutstyr og produksjonsvæske; kontrollutstyr;
datamaskinprogram til bruk ved analysering av geologiske
og geofysiske data, nemlig datamaskinprogram for olje,
gass og geotermiske feltundersøkelser og utforsking og
datamaskinprogram for kontroll og analyser av data
innhentet via boring og pumping av olje og gass; optisk
føleutstyr til bruk i olje, gass og geotermiske brønner; og
føleutstyr til bruk ved foredling/raffinering av petroleum.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med design, utvikling,
analyse og rådgivning vedrørende varer som benyttes for
føling, overvåking, analyse og måling; design av software,
programmering og oppdatering på området føler-,
overvåknings- og/eller måleutstyr; design av software,
programmering og oppdatering på området industriell
instrumentering; design av software, programmering
vedrørende apparater for olje-, gass- og geotermal
brønnproduksjon og eksploatering; design av software,
programmering og oppdatering av fotoniske komponenter,
moduler og subsystemer for optiske nettverk; design av
software, programmering og oppdatering vedrørende
optiske føler-, overvåknings- og/eller måleutstyr; design
av software, programmering og oppdatering av
testeutstyr; design av software, programmering og
oppdatering av overvåkningssystemer; design av
software, programmering og oppdatering av fotonisk test-
og måleinstrumentering; design av software,
programmering og oppdatering av optiske produkter;
tekniske konsultasjoner; tjenester i forbindelse med
kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av føle-, overvåknings- og/
eller måleutstyr; tjenester i forbindelse med kontroll,
overvåkning, integrering, grensesnitt, konfigurerings- og
brukerstøtte av signal- og kommunikasjonsinstrumenter;
tjenester i forbindelse med kontroll, overvåkning,
integrering, grensesnitt, konfigurering og brukerstøtte av
apparater for olje-, gass- og geotermal brønnproduksjon
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og eksploatering; tjenester i forbindelse med kontroll,
overvåkning, integrering, grensesnitt, konfigurering og
brukerstøtte av fotoniske komponenter, moduler og
subsystemer for optiske nettverk; tjenester i forbindelse
med kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av optisk føle-,
overvåknings- og/eller måleutstyr; tjenester i forbindelse
med kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av overvåkningssystemer
for industrielle formål; tjenester i forbindelse med
kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av testeutstyr; tjenester i
forbindelse med kontroll, overvåkning, integrering,
grensesnitt, konfigurering og brukerstøtte av fotonisk test-
og måleinstrumentering; tjenester i forbindelse med
dataanalyser av føleutstyr.

(300) Prioritet:
US, 2001.03.13, 78/053612

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218391 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200111297 (220) Inn dato: 2001.09.17

(540)

(730) Innehaver: CiDRA Corp, 50 Barnes Park North,
Wallingford, CT 06492, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske kommunikasjons-, telekommunikasjons-
og fotoniske komponenter og delsystemer, nemlig
moduler, lasere, optiske bølgeledere, optiske filtre,
modulatorer og optiske nettverksrutere og
nettverksbrytere (network switches) til bruk i optiske,
raske, dynamiske, rekonfigurerbare og intelligente
nettverk; fotoniske komponenter, moduler og delsystemer
for bølgelengdesignalruting, overvåking og behandling,
nemlig lasere, lysbølgeledere, lysfiltre og modulatorer,
elektro-optiske bølgeledere, fiberoptiske lysbrytere og
fiberoptiske lysforsterkere; fotoniske komponenter og
delsystemer for bølgelengdebehandling og kontroll i
bølgelengdeinndelingsmultiplekser (WDM = wavelength
division multiplexed) og tette
bølgelengdeinndelingsmultiplekser (DWDM = dense
wavelength division multiplexed) optiske nettverk, nemlig
moduler, elektroniske kretser og datamaskinprogramvare
for bølgelengdebehandling og kontroll; programmerbare
optiske nettverksrutere, brytere (switches) og
forgreningsbrytere for fjernsøking/-innstilling eller
konfigurering i optiske, raske, dynamiske,
rekonfigurerbare og intelligente nettverk; programmerbare
justerbare filtermoduler for bølgelengdekanalskifting og
ruting; WDM og DWDM optiske kanalfiltre; avstembare
optiske kanalfiltre; dynamiske bølgelengdekanalbrytere og
rutere; diffraksjonsfiltre; Bragg-filtre; justerbare Bragg-
filtre; justerbare filtermoduler; filterbaserte moduler for
bølgelengdekanalskiftere og rutere; filterbaserte moduler
for WDM og DWDM kanalfiltrering; filterbaserte
moduler for bølgelengdereferanser; atermalfiltre;
avstembare atermalfiltre; passive atermalfiltre;
atermalkanaloptikkfiltre; avstembare WDM og DWDM
optiske kanalfiltre; filterbaserte sensornettverk;
filterbaserte sensorer; fiberoptiske sensorer; fiberoptiske
lysforsterkere; utstyr for kontroll/overvåking av optiske
bølgelengder; utstyr for kontroll/overvåking av optiske
signaler; utstyr for kontroll/overvåking og testing av
optiske nettverk; optiske kanalanalysatorer; lasere som er
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avstembare til forskjellige optiske bølgelengder;
pumpelasere og pumpelaserstabilisatorer ikke for
medisinsk bruk; fiberoptiske kilder; optiske kilder;
rekonfigurerbare tilføy/dropp rutere; tilføy/dropp
multipleksere; multikanal tilføy/dropp multipleksere;
omstrukturerte tilføy/dropp multipleksere; WDM og
DWDM multipleksere; multipleksere; demultipleksere;
krysskoplinger; optiske bindepunkt; optiske koplinger;
optiske brytere; optiske sendere; optiske mottagere;
optiske nettverksrutere; optiske forsterkere; dynamiske
dispersjonskompensatorer; dynamisk
styrkeutjevningsoptiske filtre; optiske filtre;
bølgelengdeomdannere; fiberoptiske
innfellingskomponenter; styrkeutjevningsoptiske filtre;
datamaskinprogram, programvare og fastvare til bruk ved
signalruting, kontroll, overvåking og behandling;
datamaskinprogram, programvare og fastvare til bruk i
bølgelengdeadministrering og -kontroll;
datamaskinprogrammer, programvare og fastvare for
optiske nettverk og elementadministrering, grensesnitt og
kontroll; datamaskinprogram, programvare og fastvare for
optisk nettverksdiagnostikk; datamaskinprogram,
programvare og fastvare for overvåking og kontroll av
optiske element i bølgelengderaskhet, dynamisk
telekommunikasjon, omstrukturert telekommunikasjon, og
intelligente nettverk; optiske nettverkrutere og brytere,
lysfiltre, lasere, lyskildeledere og modulatorer, optiske
nettverkrutere og brytere, lysfiltre, lasere, lyskildeledere
og modulatorer som benytter forannevnte
datamaskinprogrammer, programvare og fastvare; olje,
gass og geotermisk brønnproduksjon, instrumenterings-,
undersøkelses- og måleinnretninger, nemlig
pumpekontrollutstyr, jordformasjonkontroll,
analyseutstyr og produksjonsvæske; kontrollutstyr;
datamaskinprogram til bruk ved analysering av geologiske
og geofysiske data, nemlig datamaskinprogram for olje,
gass og geotermiske feltundersøkelser og utforsking og
datamaskinprogram for kontroll og analyser av data
innhentet via boring og pumping av olje og gass; optisk
føleutstyr til bruk i olje, gass og geotermiske brønner; og
føleutstyr til bruk ved foredling/raffinering av petroleum.
KL. 42: Tjenester i forbindelse med design, utvikling,
analyse og rådgivning vedrørende varer som benyttes for
føling, overvåking, analyse og måling; design av software,
programmering og oppdatering på området føler-,
overvåknings- og/eller måleutstyr; design av software,
programmering og oppdatering på området industriell
instrumentering; design av software, programmering
vedrørende apparater for olje-, gass- og geotermal
brønnproduksjon og eksploatering; design av software,
programmering og oppdatering av fotoniske komponenter,
moduler og subsystemer for optiske nettverk; design av
software, programmering og oppdatering vedrørende
optiske føler-, overvåknings- og/eller måleutstyr; design
av software, programmering og oppdatering av
testeutstyr; design av software, programmering og
oppdatering av overvåkningssystemer; design av
software, programmering og oppdatering av fotonisk test-
og måleinstrumentering; design av software,
programmering og oppdatering av optiske produkter;
tekniske konsultasjoner; tjenester i forbindelse med
kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av føle-, overvåknings- og/
eller måleutstyr; tjenester i forbindelse med kontroll,

overvåkning, integrering, grensesnitt, konfigurerings- og
brukerstøtte av signal- og kommunikasjonsinstrumenter;
tjenester i forbindelse med kontroll, overvåkning,
integrering, grensesnitt, konfigurering og brukerstøtte av
apparater for olje-, gass- og geotermal brønnproduksjon
og eksploatering; tjenester i forbindelse med kontroll,
overvåkning, integrering, grensesnitt, konfigurering og
brukerstøtte av fotoniske komponenter, moduler og
subsystemer for optiske nettverk; tjenester i forbindelse
med kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av optisk føle-,
overvåknings- og/eller måleutstyr; tjenester i forbindelse
med kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av overvåkningssystemer
for industrielle formål; tjenester i forbindelse med
kontroll, overvåkning, integrering, grensesnitt,
konfigurering og brukerstøtte av testeutstyr; tjenester i
forbindelse med kontroll, overvåkning, integrering,
grensesnitt, konfigurering og brukerstøtte av fotonisk test-
og måleinstrumentering; tjenester i forbindelse med
dataanalyser av føleutstyr.

(300) Prioritet:
US, 2001.03.13, 78/053614

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218503 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200201933 (220) Inn dato: 2002.03.04

(540)

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

(730) Innehaver: Norske Kveners Forbund (Ruijan
Kveenilitto), Hansjordnesgate 9, 9009 Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat Tromsø AS,
Postboks 455, 9255 Tromsø

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, gullsmedvarer; smykker, ekte og
uekte, brosjer, brystnåler, medaljonger, knapper,
mansjettknapper, ringer, slipsnåler, smykkenåler, øreklips
og øreringer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper,
mønster for broderi, mønstre for syarbeider, skisser.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
paraplyer, parasoller og spaserstokker, lær, lærtøy,
lærremmer, lærsnorer, pelsvarer, vesker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; benklær, bluser, bukser,
bukseseler, drakter, dresser, ferdigsydd fôr, hansker,
halstørklær, hodetørklær, jakker, kalotter, kjoler, kåper,
skinnklær, skjorter, skjørt, sko, strømper, underskjørt,
vester.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper,
hekter og maljer; beltespenner, broderier, brosjer,
brystnåler, hekter, hemper for klær, knapper, skospenner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218504 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200202911 (220) Inn dato: 2002.04.03

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218505 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200204486 (220) Inn dato: 2002.05.16

(540)

(730) Innehaver: Jobri LLC, 615 West 33rd, Ada, OK
74820, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Madrasser; overmadrasser og diverse
spesialprodukter til terapeutisk bruk, såsom beinstøtter,
knestøtter, skråkiler, støtteputer og støttepilarer samt
ligge- og sitteunderlag, herunder rullestolsputer og
bilseteputer.
KL. 20: Madrasser og toppmadrasser; hodeputer; sitte-
og ryggputer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218506 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200204840 (220) Inn dato: 2002.05.27

(540)

SUNN - MØR
SPEKESKINKE

(730) Innehaver: Tojo AS, 6170 Vartdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Langtidsmodna spekeskinke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218507 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200205221 (220) Inn dato: 2002.06.05

(540)

(730) Innehaver: John Brendmoe, Grottenveien 18, 1177
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27: Gulvtepper og gulvbelegg, ikke tekstiler.
KL. 37: Malervirksomhet; marmorering og lasering;
oppussing av fasadeplater; tapetsering; tepperensing og -
belegg; rengjøring av bygninger; fjerning av graffiti.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218508 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200205436 (220) Inn dato: 2002.06.10

(540)

LIVSKRAFT
(730) Innehaver: Futureworks AB v/Annette Sidemo,
Kalendegatan 4, S-21135 Malmö, SE

(740,750) Fullmektig: Kjersti Lundemo,
Snekkerstuvegen 7 C, 2316 Hamar

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Tidsskrift, trykksaker, fotografier, papirvarer,
instruksjons- og undervisningsmateriell.
KL. 41: Utgivelse av magasin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218509 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200205456 (220) Inn dato: 2002.06.11

(540)

BRAND BELIEF
SYSTEM

(730) Innehaver: Leo Burnett Worldwide Inc, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamebyråvirksomhet, konsulentvirksomhet
vedrørende bedriftsmarkedsføring og markedsforskning,
alle i området merker og merkebygging.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218510 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206290 (220) Inn dato: 2002.07.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Neumann Bygg AS, Postboks 705,
5002 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver;
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.
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 (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
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 innregistrert på
databærere; brannslukningsapparater.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
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. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
detaljhandelvirksomhet i form av samling (ikke transport)
av et utvalg av varer slik at andre på en hensiktsmessig
måte kan se på, bestille og kjøpe disse varene, herunder
via computernettverk (e-handel); forretningsmessig
produktinformasjon stillet til rådighet via
computernettverk; alle disse tjenester også tilgjengelig via
Internett.

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon
via computerskjermer, overføringer av beskjeder, herunder
beskjeder om ordrer om kjøp og salg samt av beskjeder om
betalinger via tele- og datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218511 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207031 (220) Inn dato: 2002.08.05

(540)

(730) Innehaver: SATS Skandinavia AS, Robsrudskogen
15, 1470 Lørenskog, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg.
KL. 28: Spill; gymnastikk- og sportsartikler.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218512 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207379 (220) Inn dato: 2002.08.14

(540)

(730) Innehaver: Fevik Elektroinstallasjon AS, Ormåsen
7, 4870 Fevik, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218513 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207387 (220) Inn dato: 2002.08.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Me-rk AS, FG 41, B. Bjørnsons plass
1, 0340 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning;
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; sportslige og
kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218514 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207710 (220) Inn dato: 2002.08.22

(540)

(730) Innehaver: Seodu Inchip Inc, 8F Seosan Bldg,
1305 Seocho-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mottakere for digital satellitt- og
kabelkringkasting, digitale TV-mottakere, Internett- og
digitale tilkoblingsenheter for TV, dekodere, TV-sett, CD-
spillere, digitale lyddekodere, dataprogram registrert på
databærer, mobiltelefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218515 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207759 (220) Inn dato: 2002.08.26

(540)

PIA
(730) Innehaver: Grip Dagen Rådgivning v/Ole Petter
Ottersen, Nils Baysvei 64, 0855 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet;
kurs for ledere i egenutvikling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218516 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207806 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

MAGIC CIRCLE
(730) Innehaver: Astronor AS, Postboks 644, 9171
Longyearbyen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 45: Astrologi, horoskop og spåtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218517 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207812 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

ALTESPA
(730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser,
angst, depresjoner, sykdommer og forstyrrelser i det
sentrale nervesystem, gastrointestinale sykdommer og
forstyrrelser, urinveis inkontinens, kreft, fedme,
inflammasjoner og betennelsessykdommer,
respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskulo-
skeletale forstyrrelser, osteoperose; anti-smittepreparater,
anti-viruspreparater, immunologiske preparater, og
antiemetiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218518 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207815 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

POSSIBLE MADE
PRACTICAL

(730) Innehaver: 3Com Corp, 5400 Bayfront Plaza,
Santa Clara, CA 95052-8145, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, nemlig instruksjons-, utdannelses-
og undervisningsmaterialer; etiketter,  brosjyrer,
klebestifter (papirhandel), manualer,
markedsføringshåndbøker.
KL. 35: Engrossalgs- og detaljhandelstjenester vedrørende
computere, computer software,  computer nettverk,
computernettoppbyggingsperiferiutstyr,
telekommunikasjonsvarer og -tjenester,
datakommunikasjon og relaterte teknologier.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon via Internett
vedrørende computere, computer software,
computernettverk,
computernettoppbyggingsperiferiutstyr,
telekommunikasjonsvarer og -tjenester,
datakommunikasjon og relaterte teknologier.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.24, 78/147,188

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218520 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207996 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

TRISCEND
(730) Innehaver: Triscend Corp, 301 North Whisman
Road, Mountain View, CA 94043, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Halvledere og EDB software for konfigurering og
kundetilpassing av halvlederes virkemåte.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218521 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208013 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

(730) Innehaver: Neste Trekk v/ Eli Neste, Tjødnali 72,
6856 Sogndal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer.
KL. 37: Reparasjons- og byggevirksomhet; reparasjon,
vedlikehold, polstring og omtrekking av møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218522 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208014 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

PULSAR
PERFORMANCE

(730) Innehaver: Seiko KK (also trading as Seiko
Corporation), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, klokker, horologiske og kronometriske
apparater og instrumenter; etuier og deler for alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 20 - 2003.05.12

13

(111) Reg.nr.: 218523 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208015 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

PRESTIGE
(730) Innehaver: Seiko KK (also trading as Seiko
Corporation), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, klokker, horologiske og kronometriske
apparater og  instrumenter; etuier og deler for alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218524 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208016 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

POISE
(730) Innehaver: Seiko KK, 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, klokker, horologiske og kronometriske
apparater og instrumenter; etuier og deler for alle
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218525 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208017 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

BRE
(730) Innehaver: Brenna AS, Sørkedalsveien 43, 0369
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 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 (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkremvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer.
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).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218526 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208018 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

ARROWS
(730) Innehaver: FN Herstal SA, Voie de Liége 33, B-
4040 Herstal, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff.

(300) Prioritet:
EM, 2002.08.08, 002808459

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218527 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208025 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(730) Innehaver: Sicom AS, Postboks 1266 Brattøra,
7462 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronikkort; kort med integrerte kretser;
programvare (innregistrerte EDB-programmer); nedlastbar
programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218528 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208031 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lufthansa Cargo Sameday World
GmbH, Dornohofstrasse 100, D-63263 Neu-Isenburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport, spesielt ekspress lufttransport av
gods og logistikk-tjenester, inkludert avhenting, levering
og sending.

(300) Prioritet:
DE, 2002.03.07, 302 12 220

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218529 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208032 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

PROPEL
(730) Innehaver: Stokely-Van Camp Inc, 555 W.
Monroe Street, Chicago, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige, ikke-kullsyreholdige drikker
med fruktsmak.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218530 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208041 (220) Inn dato: 2002.09.05

(540)

(730) Innehaver: Isdalen AS, Hovfaret 17, 0275 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218532 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208045 (220) Inn dato: 2002.09.05

(540)

(730) Innehaver: Godisfabriken i Hogdal AB, Hogdals
Foretagscentrum, S-452 97 Strømstad, SE

(740,750) Fullmektig: Erik Dahl - Advokatfirmaet Lyng
& Co DA, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy,
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og
fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218533 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208048 (220) Inn dato: 2002.09.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sverre Basberg, Oterveien 8 B, 3370
Vikersund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Brød og andre brødvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218534 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208049 (220) Inn dato: 2002.09.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sverre Basberg, Oterveien 8 B, 3370
Vikersund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Brød og andre brødvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218535 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208061 (220) Inn dato: 2002.09.05

(540)

CELLUFLUID
(730) Innehaver: Allergan Inc, P.O. Box 19534, Irvine,
CA 92713-9534, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og
fuktende oppløsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218536 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208171 (220) Inn dato: 2002.09.06

(540)

ACIDAL
(730) Innehaver: OY Verman AB, Pl 152, SF-04401
Järvenpää, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, dietetiske stoffer for
medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218537 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208175 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

FLUID
(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: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218538 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208176 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

BLANC-NOIR
(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: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218539 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208177 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

XTRACTOR
(730) Innehaver: Xtractor AS, Sandakerveien 24c,
inngang A2, 0473 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknologiske tjenester; utarbeidelse, ajourføring
og vedlikehold av dataprogrammer samt konsulentbistand
vedrørende datamaskiner og dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218540 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208178 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

CATOSENTERET
(730) Innehaver: Cato Zahl Pedersen AS, Nøkkefaret 34,
1450 Nesoddtangen, NO

(740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma
DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, utleie av rom.
KL. 44: Medisinske tjenester og behandling,
helsetjenester, rehabilitering, rekonvalesenthjem og
rekreasjonshjem.
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218541 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208181 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

FISKEBITT
(730) Innehaver: Marine Media ANS, Skuteviksboder 1-
2, 5035 Bergen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218542 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208216 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

MAISON BOUACHON
(730) Innehaver: Société d“exploitation des firmes
viticoles, Avenue Pierre de Luxembourg, F- 84231
Châteauneuf Du Cape Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin og alkoholholdige drikker.

(300) Prioritet:
EM, 2002.08.01, 00 2 796 928

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218543 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208217 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

(730) Innehaver: Morphosys AG, Lena-Christ-Strasse
48, D-82152 Martinsried, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske, biokjemiske, biologiske og
bioteknologiske preparater, nemlig antistoffer og
fragmenter av antistoffer for bruk i utvikling eller
fabrikasjon av immunologiske reagenser for industriell og
vitenskapelig bruk; biologiske preparater, nemlig
antistoffer og fragmenter av antistoffer for
laboratoriebruk, diagnostikk og analyse for vitenskapelige
eller forskningsformål; hjelpepreparater, -bærere og -
stoffer for bruk i fabrikasjon av farmasøytiske preparater.
KL. 5: Kjemiske, biokjemiske, biologiske og
bioteknologiske preparater for industriell og vitenskapelig
bruk; farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer
for behandling av kreft, betennelsessykdommer,
alzheimer, sepsis, restenosis og andre tilstander som kan
behandles eller forbedres med antistoffer som binder seg
til, eller aktivering eller blokkering av, et mål-antigen;
hygieniske preparater for bruk i tannpasta eller
desinfeksjonsmidler; hjelpepreparater, -bærere og -stoffer
solgt som en integrert komponent av farmasøytiske
preparater.
KL. 42: Vitenskapelig, biologisk og medisinsk forskning;
laboratorietjenester; kjemiske, biokjemiske og
bioteknologiske analyser; konsultasjoner vedrørende
miljøbeskyttelse.

(300) Prioritet:
EM, 2002.08.08, 2 808 319

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218544 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208420 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

CARDIOTEX
(730) Innehaver: Cardiotex AS, Frits Kiærs vei 3, 0383
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Rygg-, sete- og forunderlag av gummi; puter av
gummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218545 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208449 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

MAIZENA CREMEFINE
(730) Innehaver: Conopco Inc, 390 Park Avenue, New
York, NY 10022, US

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

(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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218546 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208450 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

MAIZENA FINESSE
(730) Innehaver: Conopco Inc, 390 Park Avenue, New
York, NY 10022, US

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

(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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218547 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208496 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

(730) Innehaver: Capitalia SpA, Roma, IT

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

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

(300) Prioritet:
IT, 2002.04.09, 870.127

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218548 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208521 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

RAZOR DEFENSE
(730) Innehaver: Neutrogena Corp, Los Angeles, CA
90045, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinske ansiktspleie-, hudpleie- og
kroppspleiepreparater, nemlig barberkremer, barbergel,
barberlotions, barbertalkum, barberskum,
etterbarberingsvæsker, etterbarberingslotions,
etterbarberingsgel, etterbarberingsskum, hudormkremer,
hudormlotions, hudormvæsker, hudormskum,
talgbehandlingskremer, talgbehandlingslotions,
talgbehandlingsvæsker, talgbehandlingsskum, kombinasjon
av hudorm/talgbehandlingskremer, -lotions, -væsker og -
skum, astringerende midler, rensekremer, renselotions,
rensevæsker og renseskum til kroppen og ansiktet, såper
til ansiktet og kroppen, skrubbemidler til ansiktet og
kroppen; ikke-medisinske kvisebehandlingspreparater,
nemlig astringerende midler, kvisebehandlende midler,
rensemidler, masker, tonere, såper, barberingskremer,
etterbarberingsvann, kroppsvaskemidler, lotions,
fuktighetskremer, mattende midler og skrubbende midler;
ikke-medisinske ferdigfuktede servietter, kluter og remser
til kvisebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218549 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208539 (220) Inn dato: 2002.09.16

(540)

(730) Innehaver: Sandvik Møbler AS, Liadal, 6150
Ørsta, NO

(740,750) Fullmektig: I&M Kommunikasjon AS,
Apotekergata 9 A, 6004 Ålesund

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218550 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208541 (220) Inn dato: 2002.09.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SeeYou AS, Postboks 4571, 0404 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Frode Preber Ettesvold,
Ekeliveien 7, 1368 Stabekk

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsstudier og markedsundersøkelser.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Dataprogrammering, kvalitetskontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218551 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208551 (220) Inn dato: 2002.09.16

(540)

(730) Innehaver: Rainer J Traub, Solbakken 12 B, 3080
Holmestrand, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218552 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208571 (220) Inn dato: 2002.09.17

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
GB, 2002.03.25, 2296369

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218553 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208572 (220) Inn dato: 2002.09.17

(540)

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

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

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

(300) Prioritet:
GB, 2002.03.25, 2296367

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218554 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208707 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

ZARAKOL
(730) Innehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15,
DK-5260 Odense S, 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218555 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208710 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

ODDSBOMBEN
(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2319 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, lotterier og organisering av lotterier,
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218556 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208711 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2319 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, lotterier og organisering av lotterier,
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218557 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208712 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2319 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, lotterier og organisering av lotterier,
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218558 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208713 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(730) Innehaver: Norsk Tipping AS, 2319 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, lotterier og organisering av lotterier,
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218559 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208737 (220) Inn dato: 2002.09.19

(540)

DUOSHOP
(730) Innehaver: Malavar Holdings Ltd, Cassandra
Centre 29, Theklas Lyssioti Street, Limassol, CY

(740,750) Fullmektig: Fritz Jonny Mo, Grensen 3, 0159
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Detaljsalg og postordresalg av erotiske produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218560 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208751 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218561 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208752 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(730) Innehaver: Odyssey Re Holdings Corp, 300 First
Stamford Plaza, Stamford, CT 06902, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218562 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208753 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

DP WOUND CARE
PRODUCTS

(730) Innehaver: J. Beaudry Wallace, P.O. Box 291,
Elkhart Lake, WI 53020, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinske produkter, nemlig transdermiske
plastere til bruk for følgende formål: preparasjon av
sårområde, lukking av sår, preparasjon av kirurgisk
område; selvklebende bandasjer, selvklebende bandasjer
for hudsår, kirurgiske bandasjer, bandasjer for hudsår,
forbindingsstoffer for brannsår, kirurgi og sår, alle
forannevnte produkter med eller uten medisin, medisinske
kompresser, medisinske kirurgiske kompresser,
medisinske kompresjonsbandasjer.
KL. 10: Ikke-medisinske kompresser, ikke-medisinske
kirurgiske kompresser, ikke-medisinske kirurgiske
kompresjonsbandasjer; medisinske innretninger, nemlig
epidermale posisjoneringsmekanismer for å flytte
epidermis til ønsket posisjon og utøve press mot
epidermis ovenfra eller nedenfra.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.22, 76/383,140

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218563 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208772 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(730) Innehaver: Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka,
0503 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
til industrielle formål; kuldebærer for varmepumper og
kjøleanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218564 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208774 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(730) Innehaver: Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka,
0503 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 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,
håndkrem; tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218565 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209046 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

LIVALO KOWA
(730) Innehaver: Kowa Co Ltd, 6-29, Nishiki 3-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003, JP

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218566 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209048 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

TEAZER
(730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218567 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209057 (220) Inn dato: 2002.09.26

(540)

SPRELL
(730) Innehaver: Sprell AS, Øvre Smestad vei 1, 0378
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218568 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209082 (220) Inn dato: 2002.09.27

(540)

(730) Innehaver: Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 3,
DK-6700 Esbjerg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
konditorvarer og konfektyrer, spiseis; honning, sirup,
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(smakstilsetninger); krydderier; is.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218569 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209101 (220) Inn dato: 2002.09.30

(540)

XBOX LIVE
(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: Nedlastbare dataprogrammer for avspilling av
dataspill og videospill over globale datanettverk;
dataprogrammer for dataspill og videospillbrukere for
bruk ved tilgang til og spilling av online dataspill og
videospill; hodesett, nemlig hodetelefoner og
mikrofonenheter til bruk ved online dataspill- og
videospilltjenester; elektroniske enheter for bruk ved
online dataspill og videospilltjenester; innretninger for å
forenkle interaktiv spilling over datanettverk.
KL. 38: Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globale
datanettverk via kabel- og telefonnettverk; stemmeprat
(«voice chat»)- og nettbaserte
meldingsformidlingstjenester; overføring av interaktive
audio- og videotjenester.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse
av interaktive spilltjenester for flere spillere for spill over
globale datanettverk; tilveiebringelse av informasjon
vedrørende online dataspill og videospill via globale
datanettverk; arrangering og gjennomføring av
konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218570 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209102 (220) Inn dato: 2002.09.30

(540)

(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: Nedlastbare dataprogrammer for avspilling av
dataspill og videospill over globale datanettverk;
dataprogrammer for dataspill og videospillbrukere for
bruk ved tilgang til og spilling av online dataspill og
videospill.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse
av interaktive spilltjenester for flere spillere for spill over
globale datanettverk; tilveiebringelse av informasjon
vedrørende online dataspill og videospill via globale
datanettverk; arrangering og gjennomføring av
konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218571 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200209105 (220) Inn dato: 2002.10.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nordhordland Industriservice AS, 5938
Sæbøvågen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdanning og opplæring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218572 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 19951379 (220) Inn dato: 1995.03.01

(540)

RED BULL
(730) Innehaver: Red Bull GmbH, Brunn 115, A-5330
Fuschl am See, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; såper;
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater, farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater, nemlig produkter som forsterker og
gjenoppretter, nemlig vitaminpreparater og tonic så vel
som hygieniske preparater som inneholder mineraler og/
eller vitaminer og/eller sporstoffpreparater; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider.
KL. 12: Kjøretøyer til bruk på land, i luften eller i vannet,
kjøretøyer til bruk på land, i luften eller i vannet i form av
sykler, golfvogner og barnevogner så vel som deler av
kjøretøyer (ikke opptatt i andre klasser) til bruk på land, i
luften eller i vannet; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; tilbehør til kjøretøyer i form av
tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, skjermer,
snøkjettinger, frontruter, nakkestøtter, sikkerhetsseler,
sikkerhetsseter for barn; tilbehør til sykler i form av
sykkelnett, bagasjebrett, sykkelbjeller, sykkelpumper.
KL. 14: Varer av edle metaller, deres legeringer eller varer
overtrukne hermed, i form av kunsthåndtverkgjenstander,
pyntegjenstander, bordserviser (unntatt kniver, gafler og
skjeer), bordoppsatser, askebegre, sigarskrin og
sigarettbokser, sigar- og sigarettmunnstykker;
juvelérvarer, smykker og edle stener, juvelérvarer,
smykker og edle stener også uekte smykker, samt
mansjettknapper og slipsnåler; medaljer; ur og
kronometriske instrumenter og etuier derfor;
nøkkelanheng.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, i
form av ansiktsservietter, bordservietter, filterpapir,
papirlommetørklær, hygienisk papir, bleier, beholdere og
sekker til emballasje; trykksaker; fotografier; skrivesaker;
overføringstrykk, selvklebende etiketter; klebemidler for
papirvarer eller husholdningsbruk; artikler for bruk for
kunstnere, i form av instrumenter til tegning, maling og
modellering; malepensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, i form av håndvesker og andre etuier som ikke
er tilpasset det det er ment å inneholde samt småartikler
av lær, spesielt pengepunger og portemonéer,
lommebøker, nøkkelpunger; dyrehuder; skinn og huder;

kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast; varer laget av plast, nemlig små skilt,
garderobeposer, kleshengere, flaskekapsler; skilt med
nålefeste og knappehullsskilt.
KL. 24: Etiketter for påsying.
KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser),
hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper;
beltespenner.
KL. 28: Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og
sportsartikler; gymnastikk- og sportsutstyr, særlig
vintersportsutstyr, herunder ski, snowboards, isskøyter
og truger; tennisartikler, fiskeartikler; ski-, cricket- og
golfbager; ski, skibindinger, skistaver, skikanter, skinn til
bekledning av ski; baller for spill; tennisracketer, cricket-
og golfkøller, hockeykøller; rulleskøyter, isskøyter;
juletrepynt; elektriske eller elektroniske spill og leketøy;
nett for ballspill, tennisnett; fiskeredskaper.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer;
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; kjøtt-, fisk-, frukt- og
grønnsakskonserver; drikker av melk eller hovedsakelig av
melk; desserter av yoghurt, av yste og av krem.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; salt for husholdningsbruk;
sennep; eddik, sauser; krydderier; is; drikker med kaffe,
te, kakao eller sjokoladebaserte drikker; preparater med
kaffe eller kakaobaserte drikker for fremstilling av ikke-
alkoholholdige drikker; kornpreparater for menneskelig
forbruk, korn fremstilt for husholdningsbruk i form av
havreflak og flak laget av andre kornsorter; aromatiske
preparater for næringsmidler.
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og
andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, nemlig tobakkbokser,
sigar- og sigarettholdere, sigar- og sigarettskrin og -bokser,
askebegre, alle de forannevnte varer ikke av edelt metall,
deres legeringer eller overtrukket dermed (ikke opptatt i
andre klasser), pipestativer, piperensere,
sigarkutteinnretninger, piper, lightere, lommeapparater for
rulling av sigaretter, sigarettpapir, sigarettfiltere;
fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, annonse- og
reklamevirksomhet i form av markedsføring til de
forannevnte varer og for konkurransetilstelninger,
eventuelt i form av sportskonkurranser; reklame,
varedistribusjon for annonseringsformål;
organisasjonsbistand; organisering av messer og
utstillinger.
KL. 39: Person- og varetransport med fly,
motorkjøretøyer, tog og skip; turoperatører, reisebyråer,
persontransportbyråer, organisering av sightseeingturer,
eskorte av reisende; utleie av fly og motorkjøretøyer;
transport og utlevering av pakker.
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KL. 41: Undervisning og utdannelse; underholdning,
underholdning i form av musikkutøvelser, kringkasting- og
fjernsynsunderholdning; sports- og kulturelle aktiviteter,
sports- og kulturelle aktiviteter i form av organisering av
sportskonkurranser; organisering av utstillinger.
KL. 42: Eksploatering av industrielt rettsvern; teknisk
konsulentvirksomhet og overvåkning, teknisk
konsulentvirksomhet og overvåkning i form av
computerprogrammering for datamaskiner.
KL. 43: Innkvartering og innlosjering.

(300) Prioritet:
DE, 1994.09.01, R 56 349/32 Wz
DE, 1994.09.02, R 56 361/34 Wz

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218573 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 199905035 (220) Inn dato: 1999.05.25

(540)

(730) Innehaver: JC Penney Company Inc, Plano, TX
75024, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Ryggsekker og lommebøker.
KL. 25: Fritids- og sportsklær for menn og kvinner,
nemlig jakker, skjorter, topper, t-skjorter, treningstøy,
gensere, jeans, bukser, skjørt, kjoler, belter, luer, sokker og
fottøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218574 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200002586 (220) Inn dato: 2000.03.07

(540)

NET INSIGHT
(730) Innehaver: Net Insight AB, Box 42093, S-126 14
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nettverksutstyr for bruk i data- og
kommunikasjonsnettverk, inkludert sentraler, aksess-
stasjoner og -anordninger, broer, rutere, inngangsporter,
multipleksere, digitale krysskoblere, konsentratorer,
brannvegger, fiberoptiske terminaler,
forsterkeranordninger, ruterservere, kretskort for
tilslutning til databusser, kretskort for tilslutning av
nettverk, nettstyringsstasjoner; mikroprosessorer
inkludert applikasjonsspesifikke integrerte kretser
(ASICs); softwaremoduler for bruk i ovennevnte varer
inkludert software for nettverksadministrasjon.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
nettverksutstyr for bruk i data- og
telekommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218575 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200011528 (220) Inn dato: 2000.09.28

(540)

DIGIPLEX
(730) Innehaver: Digiplex SA, Stampfenbachstrasse 131,
CH-8006 Zürich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Leasing og utleie av forretningsplass, og tjenester
vedrørende bestyrelse av fast eiendom.
KL. 37: Konstruksjonstjenester, hovedsakelig planlegging,
utlegging og kundekonstruksjon av samlokaliserte
fasiliteter; koordinering, installering og vedlikehold av
elektriske system, telekommunikasjonsutstyr og
computernettverkssystemer.
KL. 38: Tilrettelegging av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt
computernettverk og andre media; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42: Samlokaliseringstjenester, nemlig tilveiebringelse
av plass for telekommunikasjonsutstyr; tjenester
vedrørende vedlikehold og bestyrelse av datasenter;
leasing av computerfasiliteter; ferdigstillelse og testing av
kundeutstyr; tjenester vedrørende prosjektledelse;
tjenester vedrørende teknisk konsultasjon innenfor
området informasjonsteknologi og telekommunikasjon;
kontroll/overvåkning av sikkerhetssystemer og
sikkerhetsvakttjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.11, 76/022,630

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218576 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200013893 (220) Inn dato: 2000.11.09

(540)

MISSINGX
(730) Innehaver: Missingx com AS, Smalvollveien 65,
0667 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Merkelapper av plast; klistremerker av plast for
merking av objekter med unike ID-nummer for å lette
oppsporing og gjenfinning.
KL. 20: Merkeskilt av plast.
KL. 35: Oppsporing og gjenfinning av mistede, stjålne og
etterlatte objekter av alle slag; merking av objekter med
unike ID-nummer med sikte på å lette oppsporing og
gjenfinning.
KL. 42: Tjenester i form av bistand for å merke objekter
med unike ID-nummer med sikte på å lette oppsporing og
gjenfinning, nemlig utarbeidelse av dataprogram.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218577 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200107490 (220) Inn dato: 2001.06.14

(540)

(730) Innehaver: Ove Vitsø’s Racer, Kleiva 12 E, 7200
Kyrksæterøra, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Sykler; sykkelgafler.
KL. 25: Klær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 20 - 2003.05.12

29

(111) Reg.nr.: 218578 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200107551 (220) Inn dato: 2001.06.18

(540)

AGROMAN
(730) Innehaver: A-K maskiner AS, Dyrskuevn.10, 2040
Kløfta, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Manuelt drevne håndredskaper i form av spader,
greip, silogafler og skuffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218579 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200108677 (220) Inn dato: 2001.07.16

(540)

CURV
(730) Innehaver: Amoco Fabrics Niederlassung der
Amoco Deutschland GmbH, Düppelstrasse 16, D-48599
Gronau, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Termoplast og filamentforsterket termoplast i
flakform for bruk i produksjon; halvbearbeidede
termoplastmaterialer.
KL. 20: Artikler ikke inkludert i andre klasser og fremstilt
av filamentforsterket termoplastflak.
KL. 24: Stykkevarer laget av tekstil.

(300) Prioritet:
GB, 2001.02.13, 2261152

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218580 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200113371 (220) Inn dato: 2001.11.13

(540)

TOP IT
(730) Innehaver: Top It AS, Ruseløkkveien 26, 0251
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218581 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200113428 (220) Inn dato: 2001.11.16

(540)

INNOCENTIVE
(730) Innehaver: InnoCentive Inc, 35 New England
Business Center Office 240, Andover MA 01810-1071,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Online interaktive utvekslingstjenester, nemlig
online posting av belønninger av vitenskapelig
informasjon og tilrettelegging av utveksling av nødvendig
informasjon for finansiell kompensering.

(300) Prioritet:
US, 2001.05.18, 76/258,907

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218582 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200113713 (220) Inn dato: 2001.11.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Museunderlag for datamaskiner; mus for
datamaskiner; elektroniske kretser, magnetiske disker,
disketter og magnetiske bånd, kodedatamaskinprogram for
kryptering og dekryptering av informasjonsdata;
elektroniske innretninger til å fremlegge opplysninger,
krypterings- og mikroprogrammeringsinnretninger for
informasjonsbehandlingsmaskiner; festeutstyr for
mobiltelefoner; polaroidkameraer med filmer; maskiner og
instrumenter for fornøyelsesparker; spilleautomater;
nedlastbare datamaskinprogram; nedlastbare elektroniske
publikasjoner; nedlastbar videospillprogramvare;
elektroniske kretser, magnetiske disker og disketter,
magnetiske bånd, optiske disker og disketter, CD-ROM,
magnetiske kort, og andre minnemediakodete assembler,
kompilatorer og datamaskinprogrammer for
programvareutvikling og datamaskinprogrammering;
krypteringsinnretninger og -utstyr til bruk ved kryptering
innen telekommunikasjon; elektroniske kretser,
magnetiske disker og disketter, optiske disker og
disketter, magnetoptiske disker og disketter, CD-ROM
(Compact Disk ROM), magnetiske bånd og Digital
Versatile Discs ROM kodede videospillprogram for
personlig bruk; elektroniske kretser, magnetiske disker og
disketter, optiske disker og disketter, magnetoptiske
disker og disketter, CD-ROM (Compact Disc Roms),
magnetiske bånd og Digital Versatile Disc ROM kodede
videospillprogram for forretningsbruk; kontrollere,
joysticks, minnekort, volumkontrollere, mus og andre
deler og tilbehør for videospill med fjernsyn for personlig
bruk; magnetiske disker og disketter, optiske disker og
disketter, magnetoptiske disker og disketter, CD-ROM
(Compact Disc Roms), magnetiske bånd og Digital
Versatile Disc ROM kodede magasiner, blader, bøker,
aviser, kart, bilder, avbildning og litteral informasjon;
apparater og instrumenter for vitenskapelige
undersøkelser og forskning i laboratorier;

undervisningsapparater og -instrumenter; måleapparater
med standard måleenheter; måleapparater med deriverte
måleenheter; presisjonsmålemaskiner og -instrumenter;
automatiske kontrollmaskiner og -instrumenter;
materialtestingsmaskiner og -instrumenter;
overvåkingsmaskiner og -instrumenter; astronomiske
målemaskiner og instrumenter; kraftfordeling og/eller
kontrollapparater; roterende omformere; faseregulatorer;
tørrelementer; våtelementer (elektriske); akkumulatorer og
batterier; fotoelektriske batterier og elementer; elektriske
eller magnetiske måleapparater og prøveapparater;
elektriske ledninger; elektriske kabler; fotografiske
apparater og instrumenter; filmapparater og -
instrumenter; teleskop; mikroskop; briller og
beskyttelsesbriller; deler og tilbehør til briller og
beskyttelsesbriller; bearbeidete glass (ikke til
bygningsbruk); brannseil; livbelter; redningsvester;
redningsbøyer; telefonapparater;
trådkommunikasjonsapparater; frekvensbæreapparater;
kringkastingsapparater; radiokommunikasjonsapparater;
radioapplikasjonsapparater;
fjernkontrolltelemetriapparater; audiofrekvensapparater;
videofrekvensapparater; deler og tilbehør for elektriske
kommunikasjonsapparater og instrumenter; EP-plater;
LP-plater; metronomer; omkodede CD-plater;
datamaskiner; elektronmikroskop; elektroniske
bordkalkulatorer; tekstbehandlingsmaskiner; røntgenrør
(ikke for medisinsk bruk); lysfølsomme rør; vakuumrør;
likeretterrør; katodestrålerør; utladningsrør; termistorer
(elektriske motstander laget av halvleder med høy negativ
temperaturkoeffisient); dioder; transistorer; elektronrør;
halvlederelementer (halvlederinnretninger); integrerte
kretser; integrerte kretser i stor målestokk; elektriske
strykejern til husholdningsbruk; elektriske krølltenger for
husholdningsbruk; eksponerte kinofilmer; eksponerte
billedbånd; lysbilder; monterte lysbilder; kodede
videodisker, -disketter og bånd; myntautomater og
salgsautomater (automatiske distribusjonsmaskiner);
videospill med fjernsyn for personlig bruk.
KL. 42: Kryptering av informasjon tilgjengelig på
datamaskiner; planlegging, produksjon og vedlikehold av
datasystemprogrammer for datavern tilgjengelig på
datamaskiner; kryptering av datamaskindata; online-
verifisering og -attestering av elektroniske handelbrukere;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre online-informasjon om
datamaskinspill og datamaskinspillprogrammer beskrevet
i magasiner, blader, manualer og publikasjoner;
datamaskinsøk angående nyhetsartikler; design via
datamaskingrafikk; design og produksjon av
datamaskingrafikkprogrammer; etablering og
administrering av Internett Web-områder i egne domener;
etablering og vedlikehold av nettsider innen
internettkommunikasjon; utleie av tilgangstid til en
datamaskindatabase; formidling av databehandling og
utmating via datamaskiner; profesjonell rådgivning
vedrørende datamaskinsystemer; profesjonell rådgivning
vedrørende design av datamaskinprogrammer; utvikling av
datamaskinsystemer; utvikling av programvare for
videospill; vedlikehold og administrering av elektroniske
posttjenere; online-verifisering av elektronisk post og/eller
nettsidebrukere; design av programmer for videospill med
fjernsyn for personlig bruk; lage manualer for programmer
for videospill med fjernsyn for personlig bruk;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre tilførselsteder til
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elektroniske oppslagstavler; tilveiebringe og
tilgjengeliggjøre informasjon om datamaskinprogrammer
og datamaskiner; lage manualer om
datamaskinprogrammer og datamaskiner; profesjonell
rådgivning med hensyn til laging, behandling og
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av data via
datamaskiner; design og vedlikehold av
informasjonsbehandlingssystemer via datamaskiner;
billedinformasjonsbehandling via datamaskiner; lage,
behandle og endre datamaskinprogrammer; formidling av
datamaskinutdata; design av datamaskinnettverk;
profesjonell rådgivning med hensyn til design og studier
av datamaskinnettverk; tilførsel av datastøttet designdata
for design og tegnemaskiner, apparater og utstyr via
datamaskiner; utleie av magnetiske båndkodeprogram for
datamaskiner og datamaskinsystemsikkerhet; utleie av
magnetiske båndkodeprogram for videospillkodeprogram
for videospill med fjernsyn for personlig bruk for
datamaskinsystemsikkerhet; utleie av minne til servere for
nettsider; holde elektronisk post i posttjenere for
elektroniske postmottagere; utleie av datamaskiner og
datamaskinprogrammer; utleie av datamaskiner via online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218583 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200114805 (220) Inn dato: 2001.12.21

(540)

DYNADAT
(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 regnesentraler for
databehandling og dataforvaltning for tredjemann;
opprettelse og drift av databaser; teknisk rådgivning og
konsulentvirksomhet.

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.02, 301 39 827.5/39

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218584 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200200755 (220) Inn dato: 2002.01.30

(540)

(730) Innehaver: Showtime Networks Inc, 1633
Broadway, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig radio-, kabel-
og kringkastingstjenester; kringkasting og overføring av
fjernsynsprogrammer; kringkasting av radioprogrammer;
fjernsynsoverføring, radiooverføring og
radiodiffusjonstjenester; online informasjonstjenester
relatert til kommunikasjonstjenester, nemlig radio-, kabel-
og kringkastingstjenester; telekommunikasjonstjenester,
nemlig kabel-, kabelradio- og satellittoverføringstjenester
utført gjennom fjernsynsmediet, kabelfjernsyn og
satellittoverleverte systemer i skarpt format.
KL. 41: Underholdning, utdannelse og instruksjon ved
eller relatert til radio og fjernsyn; film-, musikk-, sports-,
video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon,
forberedelse, presentasjon, distribusjon og leie av
fjernsyns- og radioprogrammer og -filmer, animerte filmer
og lyd- og videoinnspillinger; produksjon av levende
underholdningsinnslag; produksjon av fjernsynsinnslag,
tjenester relatert til filmunderholdning, til
fjernsynsunderholdning og til levende forestillinger og
oppvisninger; tjenester relatert til produksjon av bøker,
magasiner og tidsskrifter, produksjon og leie av
utdannings- og instruksjonsmateriale; forlagsvirksomhet,
organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter
for utdannelses-, kulturelle og underholdningsformål;
organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser,
kamper, prøver, utstillinger, sportsbegivenheter,
forestillinger, gateforestillinger, iscenesatte arrangementer,
teatralske forestillinger, konserter, levende forestillinger og
publikumsdeltakende begivenheter; tilveiebringing og
tilrettelegging av underholdnings-
og utdannelsestilgang via kommunikasjons- og
datanettverk; tilveiebringe flerbrukerinformasjon om
søkers programmeringstjenester og annen forskjellig
informasjon via et globalt datanettverk; online
informasjonstjenester relatert til elektroniske spilltjenester
tilveiebrakt ved hjelp av Internett; tilveiebringelse og drift
av elektroniske konferanser; diskusjonsgrupper og
samtalerom; tilveiebringe digitalmusikk (ikke nedlastbar)
fra Internett; moteinformasjon tilveiebrakt ved

telekommunikasjonsmidler fra database eller via Internett;
online informasjonstjenester relatert til underholdnings-,
sports- og kulturbegivenheter tilveiebrakt online fra en
database eller ved hjelp av Internett eller tilveiebrakt på
andre måter; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt fra en
database eller ved hjelp av Internett; tilveiebringe
online elektroniske publikasjoner; publikasjon av
elektroniske bøker og journaler online;
publikasjonstekster i elektronisk format eller annet;
utstillingstjenester; tilveiebringe online tilgang til
utstillinger og utstillingstjenester;
nyhetsprogrammeringstjenester for overføring over
Internett; forberedelse og gjennomføring av konferanser;
tilveiebringing av informasjon relatert til alle de
forannevnte tjenester; utdannelses-, undervisnings- og
underholdningstjenester, nemlig særskilt forberedelse av
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og
levende underholdningsinnslag; produksjon av animerte
filmer og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til
filmunderholdning, til fjernsynsunderholdning og til
levende underholdningsforestillinger og -oppvisninger;
tjenester relatert til publikasjon av bøker, magasiner og
tidsskrifter; underholdningstjenester, nemlig produksjon
og distribusjon av filmer, komedier, musikaler og
dramaserier, dokumentarer, sportsbegivenheter ved hjelp
av og for kabelfjernsyn, satellittleverte og
fjernsynskringkastingsdistribusjon av filmer;
underholdningstjenester, nemlig produksjon og
distribusjon av filmer, komedier, musikaler og
fjernsynsserier, dokumentarer, sportsbegivenheter og
lignende fjernsynsprogrammer ved hjelp av og for
fjernsyn, kabel, satellittleverte kringkastingssystemer og
tilveiebringelse av underholdningsinformasjon på
fjernsynsprogrammer til multibrukere ved hjelp av globale
datanettverk eller via Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218585 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200200757 (220) Inn dato: 2002.01.30

(540)

SHO
(730) Innehaver: Showtime Networks Inc, 1633
Broadway, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig radio-, kabel-
og kringkastingstjenester; kringkasting og overføring av
fjernsynsprogrammer; kringkasting av radioprogrammer;
fjernsynsoverføring, radiooverføring og
radiodiffusjonstjenester; online informasjonstjenester
relatert til kommunikasjonstjenester, nemlig radio-, kabel-
og kringkastingstjenester; telekommunikasjonstjenester,
nemlig kabel-, kabelradio- og satellittoverforingstjenester
utført gjennom fjernsynsmediet, kabelfjernsyn og
satellittoverleverte systemer i skarpt format.
KL. 41: Underholdning, utdannelse og instruksjon ved
eller relatert til radio og fjernsyn; film-, musikk-, sports-,
video- og teaterunderholdningstjenester; produksjon,
forberedelse, presentasjon, distribusjon og leie av
fjernsyns- og radioprogrammer og -filmer, animerte filmer
og lyd- og videoinnspillinger; produksjon av levende
underholdningsinnslag; produksjon av fjernsynsinnslag,
tjenester relatert til filmunderholdning, til
fjernsynsunderholdning og til levende forestillinger og
oppvisninger; tjenester relatert til produksjon av bøker,
magasiner og tidsskrifter, produksjon og leie av
utdannings- og instruksjonsmateriale; forlagsvirksomhet,
organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter
for utdannelses-, kulturelle og underholdningsformål;
organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser,
kamper, prøver, utstillinger, sportsbegivenheter,
forestillinger, gateforestillinger, iscenesatte arrangementer,
teatralske forestillinger, konserter, levende forestillinger og
publikumsdeltakende begivenheter; tilveiebringing og
tilrettelegging av underholdnings-
og utdannelsestilgang via kommunikasjons- og
datanettverk; tilveiebringe flerbrukerinformasjon om
søkers programmeringstjenester og annen forskjellig
informasjon via et globalt datanettverk; online
informasjonstjenester relatert til elektroniske spilltjenester
tilveiebrakt ved hjelp av Internett; tilveiebringelse og drift
av elektroniske konferanser; diskusjonsgrupper og
samtalerom; tilveiebringe digitalmusikk (ikke nedlastbar)
fra Internett; moteinformasjon tilveiebrakt ved
telekommunikasjonsmidler fra database eller via Internett;
online informasjonstjenester relatert til underholdnings-,
sports- og kulturbegivenheter tilveiebrakt online fra en
database eller ved hjelp av Internett eller tilveiebrakt på
andre måter; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt fra en
database eller ved hjelp av Internett; tilveiebringe
online elektroniske publikasjoner; publikasjon av
elektroniske bøker og journaler online;
publikasjonstekster i elektronisk format eller annet;

utstillingstjenester; tilveiebringe online tilgang til
utstillinger og utstillingstjenester;
nyhetsprogrammeringstjenester for overføring over
Internett; forberedelse og gjennomføring av konferanser;
tilveiebringing av informasjon relatert til alle de
forannevnte tjenester; utdannelses-, undervisnings- og
underholdningstjenester, nemlig særskilt forberedelse av
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og
levende underholdningsinnslag; produksjon av animerte
filmer og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til
filmunderholdning, til fjernsynsunderholdning og til
levende underholdningsforestillinger og -oppvisninger;
tjenester relatert til publikasjon av bøker, magasiner og
tidsskrifter; underholdningstjenester, nemlig produksjon
og distribusjon av filmer, komedier, musikaler og
dramaserier, dokumentarer, sportsbegivenheter ved hjelp
av og for kabelfjernsyn, satellittleverte og
fjernsynskringkastingsdistribusjon av filmer;
underholdningstjenester, nemlig produksjon og
distribusjon av filmer, komedier, musikaler og
fjernsynsserier, dokumentarer, sportsbegivenheter og
lignende fjernsynsprogrammer ved hjelp av og for
fjernsyn, kabel, satellittleverte kringkastingssystemer og
tilveiebringelse av underholdningsinformasjon på
fjernsynsprogrammer til multibrukere ved hjelp av globale
datanettverk eller via Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218586 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200201401 (220) Inn dato: 2002.02.21

(540)

(591) Merket er i farger

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

(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; 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; 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: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218587 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200201402 (220) Inn dato: 2002.02.21

(540)

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

(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; 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; 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: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218588 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200201664 (220) Inn dato: 2002.02.26

(540)

ASSETPARTNER
(730) Innehaver: Svein-Erik Nilssen, Ludvig
Christophersensgate 11, 3725 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bedriftsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218589 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200202394 (220) Inn dato: 2002.03.18

(540)

(730) Innehaver: Pianeta SrL, Lungomare Faleria SnC, I-
63018 Porto Sant’Elpidio (AP), IT

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218590 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200202906 (220) Inn dato: 2002.04.02

(540)

WELCH ALLYN
(730) Innehaver: Welch Allyn Inc, 4341 State Street,
Skaneateles Falls, NY 13153, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, nemlig
monitorer og overvåkningsnett, inkludert fastkablet og
trådløse kommunikasjonssystemer og deler dertil,
krafttransformatorer.
KL. 10: Kirurgiske og medisinske instrumenter og
apparater, nemlig termometre, optiske fiberbunter;
pasientovervåkingsenheter for medisinsk bruk, inkludert
monitorer for vitale tegn, sentrale overvåkingsstasjoner og
apparater for medisinsk bruk for SPO, kapnografi og
EKG; øyenundersøkelses- og diagnostikkinnretninger;
innretninger for diagnostisering og behandling av øre,
inkludert øreskyllesystemer; lyskilder inkludert lyskaster
for kirurgiske og medisinske instrumenter og kasser og
deler dertil; fiberoptiske hovedlys for medisinsk bruk.
KL. 44: Synsundersøkelser og glaukomapåvisninger.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.04, 76/378,304

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218591 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200202907 (220) Inn dato: 2002.04.02

(540)

(730) Innehaver: Welch Allyn Inc, 4341 State Street,
Skaneateles Falls, NY 13153, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, nemlig
monitorer og overvåkningsnett, inkludert fastkablet og
trådløse kommunikasjonssystemer og deler dertil,
krafttransformatorer.
KL. 10: Kirurgiske og medisinske instrumenter og
apparater, nemlig termometre, optiske fiberbunter;
pasientovervåkingsenheter for medisinsk bruk, inkludert
monitorer for vitale tegn, sentrale overvåkingsstasjoner og
apparater for medisinsk bruk for SPO, kapnografi og
EKG; øyenundersøkelses- og diagnostikkinnretninger;
innretninger for diagnostisering og behandling av øre,
inkludert øreskyllesystemer; lyskilder inkludert lyskaster
for kirurgiske og medisinske instrumenter og kasser og
deler dertil; fiberoptiske hovedlys for medisinsk bruk.
KL. 44: Synsundersøkelser og glaukomapåvisninger.

(300) Prioritet:
US, 2002.03.04, 76/378,303

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218592 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200203739 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

PREVIMAX
(730) Innehaver: Previcare Pharma AS, Postboks 2024,
3202 Sandefjord, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk; kosttilskudd, naturlegemidler
og legemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218593 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200204867 (220) Inn dato: 2002.05.28

(540)

(730) Innehaver: Juki Co Ltd, 11-11, 1-chome Kudan-
Kita, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Symaskiner, deler og tilbehør hertil. Registreringen
omfatter ikke sikkerhetsanordninger for symaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218594 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200205264 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

(730) Innehaver: Hertz System Inc, Park Ridge, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer.
KL. 16: Papir, varer av papir, papp, varer av papp;
trykksaker, tidsskrifter, skrivesaker; alle forannevnte
varer for bruk i forbindelse med landkjøretøyer.
KL. 39: Utleie av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218595 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200205716 (220) Inn dato: 2002.06.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier og bindemidler til bruk i produksjon av
lim, tape, transdermale plaster og bandasjer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218596 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206001 (220) Inn dato: 2002.06.28

(540)

(730) Innehaver: Jotun AS, Hystadveien 167, 3209
Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling og lakk (ikke opptatt i andre klasser) samt
fortynningsmidler til maling og lakk, korrosjonshindrende
midler, bunnstoff for båter, fargestoffer for tre,
konserveringsmidler for tre, pigmenter, beskyttelsesmidler
for metaller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218597 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206053 (220) Inn dato: 2002.07.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering
og til tannavtrykk.

(300) Prioritet:
GB, 2002.01.11, 2289796

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218598 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206068 (220) Inn dato: 2002.07.03

(540)

SPO
(730) Innehaver: Human Ressurser Norge, Postboks
125, 1325 Lysaker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsulenttjenester og rådgivning innenfor
områdene personal-, ledelses- og organisasjonsutvikling.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser, seminarer
og kurs.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218599 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206069 (220) Inn dato: 2002.07.03

(540)

NIPA
(730) Innehaver: Human Ressurser Norge, Postboks
125, 1325 Lysaker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsulenttjenester og rådgivning innenfor
områdene personal-, ledelses- og organisasjonsutvikling.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser, seminarer
og kurs.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218600 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206249 (220) Inn dato: 2002.07.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ailena AS, H. Schjetnansgate 1, 6510
Kristiansund N, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann.
KL. 25: Arbeidstøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218601 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200206933 (220) Inn dato: 2002.07.26

(540)

VESTJET
(730) Innehaver: Skibsaksjeselskapet Norske Ferjer AS,
Rådhusgaten 7B, 0151 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Skipsskorsteiner, skipsskrog.
KL. 37: Båttransport, båtutleie, elvetransport,
fergetransport, lystbåttjenester, organisering av cruisefart,
sjøtransport, transport av reisende.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218602 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207170 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

(730) Innehaver: Madsen Design of Norway, Postboks
667 Sentrum, 4305 Sandnes, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218603 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207171 (220) Inn dato: 2002.08.07

(540)

(730) Innehaver: Madsen Design of Norway, Postboks
667 Sentrum, 4305 Sandnes, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218604 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207356 (220) Inn dato: 2002.08.12

(540)

BOYDEN LEADERSHIP
ASSESSMENT

(730) Innehaver: Boyden World Corp, 364 Elwood
Avenue, Hawthorne, NY 10532, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Faglig forretningsrådgivning, nemlig vurdering og
bedømmelse av ansattes og lederes dyktighet, jobbanalyse
for ansatte og ledere, profilering av ansattes og lederes
evner (kapasitet) og planlegging av lederes etterfølgelse;
bedømmelse av ansattes og lederes kompetanse og mulig
het for utvikling; tilretteleggelse for midlertidig bruk av
ikke nedlastbar programvare på direktelinje (on-line) for
vurdering og bedømmelse av dyktigheten til ansatte og
ledere i foretak, jobbanalyse for ansatte og ledere,
profilering av ansattes og lederes evner (kapasitet) og
planlegging av lederes etterfølgelse; lederutvelgelse,
rådgivningstjenester ved rekruttering og ansettelse
(plassering).

(300) Prioritet:
US, 2002.05.21, 78/130,220

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218605 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207357 (220) Inn dato: 2002.08.12

(540)

BOYDEN
(730) Innehaver: Boyden World Corp, 364 Elwood
Avenue, Hawthorne, NY 10532, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Lederutvelgelse og rådgivningstjenester ved
rekruttering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218606 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207700 (220) Inn dato: 2002.08.21

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Allers Familie-Journal AS, Stenersgata
2, 0184 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
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: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218607 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200207814 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

(730) Innehaver: BR-Legetøj A/S, Roskildevej 16, Tune,
DK-4000 Roskilde, DK

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218608 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208038 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

(730) Innehaver: Nortek AS, 1337 Sandvika, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for signalbehandling.
KL. 42: Havforskning; teknisk konsulentvirksomhet;
signalbehandling; konsulenttjenester (faglige).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218609 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208188 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier,
papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; geléer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218610 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208444 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

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

(740,750) Fullmektig: Jacob Solheim - Advokat Andreas
Iversen, Bogstadveien 27B, 0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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(111) Reg.nr.: 218611 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208536 (220) Inn dato: 2002.09.16

(540)

PLANIA
(730) Innehaver: Plania AS, Postboks 273, 4066
Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS,
Postboks 5222 Majorstuen, 0303 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;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; software,
datasystemer for forvaltning og drift av eiendom.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12

(111) Reg.nr.: 218612 (151) Reg.dato: 2003.04.16

(210) Søk.nr.: 200208537 (220) Inn dato: 2002.09.16

(540)

(730) Innehaver: Plania AS, Postboks 273, 4066
Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS,
Postboks 5222 Majorstuen, 0303 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;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; software,
datasystemer for forvaltning og drift av eiendom.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.05.12
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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.: R410571
(151) Int. reg. dato: 1974.09.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.01.15

(540)

ERMENEGILDO ZEGNA
(730) Innehaver: Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli
SpA, I-13059 Trivero, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics of wool, bristle, silk, horsehair, rayon,
jute, hemp, linen, cotton and other fibres.

Gazette nr.: 4/02

(111) Int. reg. nr.: R462847
(151) Int. reg. dato: 2001.07.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.07.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Inter-Brandschutz GmbH,
Industriestrasse 13, D-68525 Ladenburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Fire extinguishing products.
KL. 9: Fire extinguishing devices and systems comprising
these devices, including  sprinkler systems; clothing,
including boots and protective footwear for rescue  work
and firefighting.
KL. 12: Emergency vehicles.
KL. 25: Clothing, including boots and footwear.

Gazette nr.: 18/01
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(111) Int. reg. nr.: 523820
(151) Int. reg. dato: 1998.02.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.03.30

(540)

(730) Innehaver: Groupe Go Sport, 35, chemin de
Montjean, Sentier 504, F-94260 Fresnes, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Helmets.
KL. 28: Games relating to sporting activities or practice,
outdoor games and indoor games played in groups;
gymnastic or sports articles, especially for gymnastics,
tennis, golf, skiing, mountaineering and, especially, tennis,
squash, badminton rackets, golf clubs, balls, particularly
for  football and rugby, skis and ski poles.

Gazette nr.: 10/98

(111) Int. reg. nr.: 596914
(151) Int. reg. dato: 1992.12.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.20

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bath oils, bath salts, bath crystals, skin lotions
for cosmetic use; cosmetic preparations for cleansing,
refreshing and hydrating the skin; eau-de-Cologne,
preshave and aftershave lotions; talcum powder for
cosmetic use, essential oils, essential oil extracts; washing
lotions and astringent products for cosmetic use;
shampoos, hair care lotions, cosmetic products for bubble
bath and foam bath, soaps, pomanders and incense.
KL. 5:  Pharmaceutical products, air freshener sprays;
bath oils, bath salts and crystals for medical use.

Gazette nr.: 6/02

(111) Int. reg. nr.: 705801
(151) Int. reg. dato: 1998.09.30

(540)

(730) Innehaver: LARCA Sportartikel GmbH,
Dürrwiesen 9,, D-73614 Schorndorf-Haubersbronn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Bicycle bags.
KL. 20: Air mattresses; self-inflating mats.
KL. 21: Camping crockery.
KL. 22: Tents, ropes.
KL. 25: Clothing, shoes, headgear, spats.
KL. 27: Underlays.
KL. 28: Games, toys, gymnastic and sport articles
(included in this class).

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.01, 398 43 549.9/28
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(111) Int. reg. nr.: 705805
(151) Int. reg. dato: 1998.09.30

(540)

(730) Innehaver: LARCA Sportartikel GmbH,
Dürrwiesen 9,, D-73614 Schorndorf-Haubersbronn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Air mattresses.
KL. 21: Camping crockery.
KL. 22: Tents, ropes.
KL. 25: Clothing, shoes, headgear, spats.
KL. 27: Self-inflating mats, underlays.
KL. 28: Games, toys, gymnastic and sports articles
(included in this class).

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.08.01, 398 43 548.0/28

(111) Int. reg. nr.: 732603
(151) Int. reg. dato: 1999.11.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Krafft SA, Avenida del Gudari, s/n,
20140 Andoain (Guipuzcoa), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs;
mordants; unprocessed natural resins; metals in leaf and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetic products, hair lotions; dentifrices, products for
cleaning motorcar engines and carburetors, waxes and
products for polishing motorcar bodyworks, shampoos
for cleaning motorcars, shampoos for cleaning motorcar
fittings, products for cleaning and shining chrome,
products for shining and bringing back the shine of
motorcars.
KL. 4: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuel (including petrol) and
illuminants; candles, wicks, lubricants, greases, motor oil
and gearbox cases.
KL. 5: Disinfectants; pesticides; fungicides; herbicides,
products for scenting motorcars.

Gazette nr.: 10/00
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(111) Int. reg. nr.: 737247
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: Nicolás De Nicolas Cruz, Avda.
Diagonal, 329, 08009 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headwear.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 740720
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.04.02

(540)

(730) Innehaver: Euro-Divers AG, c/o Beata Domus
Anstalt, Bergstrasse 389, LI-9497 Triesenberg, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Travel organization for sport divers and for
leisure activities.
KL. 41:  Rental of equipment for sport diving,
organization and running of diving courses; training and
continuous training of diving supervisors; management of
diving courses.

Gazette nr.: 8/02
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(111) Int. reg. nr.: 741036
(151) Int. reg. dato: 2000.06.28

(540)

NST
(730) Innehaver: Nordic Superconductor Technologies
A/S, Priorparken 685, DK-2605 Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric cables, electricity conduits, electric
conductors, electric superconductors, electric
superconducting products.
KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.01.31, VA 2000 00405

(111) Int. reg. nr.: 741037
(151) Int. reg. dato: 2000.06.28

(540)

ZEROME
(730) Innehaver: Nordic Superconductor Technologies
A/S, Priorparken 685, DK-2605 Brøndby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Treatment of materials.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.01.31, VA 2000 00406

(111) Int. reg. nr.: 750298
(151) Int. reg. dato: 2001.01.12

(540)

PANACIDO
(730) Innehaver: Oriola OY, Orionintie 5, SF-02200
Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Semimedical product meant for balancing
functional disorders of the intestine.

Gazette nr.: 4/01

(111) Int. reg. nr.: 751197
(151) Int. reg. dato: 2001.01.10

(540)

(730) Innehaver: Pack Easy AG, Bergstrasse 33, CH-
6045 Meggen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Lighting systems.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith, included in this
class; jewellery, jewellers’ goods and precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
KL. 16: Plastic packaging materials, included in this class,
stationery, writing sets.
KL. 18: Leather and imitation leather, included in this
class; ladies’ bags, briefcases, attaché cases, travelling sets,
beauty cases.
KL. 20: Furniture.
KL. 24: Fabrics and textiles (included in this class).

Gazette nr.: 5/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.09.01, 480151
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(111) Int. reg. nr.: 753367
(151) Int. reg. dato: 2001.03.01

(540)

(730) Innehaver: Oriola OY, Orionintie 5, SF-02200
Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Food for babies.
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
FI, 2001.01.03, T200100022

(111) Int. reg. nr.: 759919
(151) Int. reg. dato: 2001.05.21

(540)

SERVOFLOW
(730) Innehaver: Pluggit International SarL, 18, avenue
de Sévelin, CH-1004 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical and non-electrical apparatus and
instruments for measuring, signalling,  in particular such
for the apparatus and instruments listed in class 11.
KL. 11: Heating, ventilation and air-conditioning
apparatus and installations made up of  the above-
mentioned, and their parts included in this class; heat
pumps, solar  collectors and solar energy accumulators;
sanitary appliances.
KL. 42: Construction drafting and advice on the
manufacture of or on beating, ventilation  and air
conditioning apparatus; technical consultation and expert
opinions in the  field of heating, ventilation and air
conditioning technologies.

Gazette nr.: 14/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.12.21, 484123

(111) Int. reg. nr.: 759975
(151) Int. reg. dato: 2001.03.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.21

(540)

FTSE
(730) Innehaver: London Stock Exchange Plc, Old Broad
Street, London EC2N 1HP, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter; printed publications; newspaper,
magazines, books, periodicals, brochures, stationery.
KL. 35:  Business information services; computer
assisted information research services; statistical
information services.
KL. 36:  Provision and dissemination of financial
information and indices; provision and dissemination of
financial information and indices provided on-line from a
computer database or the Internet; financial management
services, financial analysis services, financial information
services; stock exchange quotation services; preparation
and quotation of stock exchange prices and indices.
KL. 42:  Leasing of access time to computer database.

Gazette nr.: 8/02
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(111) Int. reg. nr.: 761033
(151) Int. reg. dato: 2001.07.10

(540)

(730) Innehaver: MIP Holding GmbH, Haidwaldstrasse
16,, D-83075 Bad Feilnbach, DE

(740,750) Fullmektig: Vogt & Wiig AS, Postboks 1503
Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical products; apart from alkaline
detergents and disinfectants.
KL. 35: Advertising and business management.

Gazette nr.: 15/01

(111) Int. reg. nr.: 761801
(151) Int. reg. dato: 2001.06.15

(540)

EUROCOL
(730) Innehaver: Forbo International SA, 20,
Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; all the above products are of European origin.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing,  scouring and abrasive
preparations; soaps; all the above products are of
European  origin.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in  this class); products
made of semi-processed plastics; non-metallic flexible
pipes;  all the above products are of European origin.
KL. 19: Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building purposes;  asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic
monuments; all the above products are of European
origin.

Gazette nr.: 16/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.04.20, 485865

(111) Int. reg. nr.: 762009
(151) Int. reg. dato: 2001.05.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vito Parkettproduktion GmbH, 7,
Beethovenstrasse, A-9300 St. Veit/Glan, AT

(740,750) Fullmektig: Gram Hambro & Garman AS,
Rådhusgt. 5 B, 0151 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Parquet flooring.
KL. 20:  Wall and floor linings of wood.

Gazette nr.: 16/01
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(111) Int. reg. nr.: 762606
(151) Int. reg. dato: 2001.07.03

(540)

SWAN WEALTH
MANAGEMENT

(730) Innehaver: Swan Wealth Management GmbH,
Mainzer Landstrasse 18, D-60325 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Business investigation, business management
consulting, administration of  business interests of third
parties.
KL. 36: Financial affairs; especially investment business
and administration of assets;  insurance; real estate affairs.

Gazette nr.: 17/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.21, 301 31 793.3/36

(111) Int. reg. nr.: 762642
(151) Int. reg. dato: 2001.04.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: C Hedenkamp GmbH, Zieglerstrasse
11, D-33161 Hövelhof, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances for medical purposes, in particular foods such
as dietetic foods, dietetic soups, dietetic drinks, cereals
(muesli), effervescent tablets for drinks, baby food, food
supplements for medical and non-medical purposes, in
particular, vitamins, minerals and trace elements in the
shape of effervescent tablets, chewing tablets and
lozenges, hardgelatin capsules, preparations for human
medical purposes, in particular for the treatment of acne;
dietetic foodstuff and food supplements for non medical
purposes (not included in other classes), in particular
vitamins, minerals and trace elements in the shape of
effervescent tablets, chewing tablets and lozenges,
hardgelatin capsules.
KL. 29: Dietetic substances for non medical purposes,
namely dietetic dishes based on proteins, fats, fatty acids
and carbohydrates.
KL. 30: Dietetic foodstuff and food supplements for non
medical purposes (not included in other classes), in
particular teas, drinks and instant drinks in the form of
effervescent tablets.

Gazette nr.: 17/01

(300) Prioritet:
DE, 2001.01.30, 301 06 034.7/05
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(111) Int. reg. nr.: 762697
(151) Int. reg. dato: 2001.06.15

(540)

REGENT LEVEL
(730) Innehaver: Regent Beleuchtungskörper AG, 390,
Dornacherstrasse, CH-4018 Bâle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Wall fixtures and hanging devices (lighting
fixtures).

Gazette nr.: 17/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.03.30, 485840

(111) Int. reg. nr.: 763303
(151) Int. reg. dato: 2001.03.08

(540)

VIZONA
(730) Innehaver: Visplay IP AG, Klünenfeldstrasse 22,
CH-4132 Muttenz, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software, particularly for shop fitting purposes,
setting up displays, trade fair and exhibition stands,
reception areas and offices.
KL. 42: Services of an architect; services of a design
draftsman; services of a graphic  designer; services of an
interior designer; engineering project planning; rental of
access time to data banks, particularly data banks for
shop fitting purposes and for setting up displays,
exhibition and trade fair stands, reception areas and
offices; services of a lay-out designer, namely planning
and setting up installations, particularly for shops,
displays, exhibition and trade fair stands, reception areas
and offices; shop decoration services; consulting services
relating to shop decoration.

Gazette nr.: 17/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.09.25, 482193
CH, 2001.04.09, 482443

(111) Int. reg. nr.: 763700
(151) Int. reg. dato: 2001.08.22

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Calcium.
KL. 5: Dietetic foods and substances for medical and
clinical use; dietetic substances for medical use, food and
nutritional substances for babies, children and patients for
medical use; food and nutritional substances for
breastfeeding mothers for medical use; nutritional
supplements for medical use; all the above goods calcium-
enriched.
KL. 29: Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood except for seaweed and live crustaceans, all these
goods included in class 29, in the form of extracts, jellies,
spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated
meals; jams; edible oils and  fats; protein preparations for
human consumption; all the above goods calcium
enriched; eggs; vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish,
all these goods included in class 29.
KL. 32: Beers; mineral water and other non-alcoholic
drinks, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic drinks, fruit juices.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.04.10, 488198
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(111) Int. reg. nr.: 763752
(151) Int. reg. dato: 2001.05.02

(540)

NETHUB
(730) Innehaver: Nethub, 5, rue d’Auteuil, F-75016
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicles, namely cycles, bicycles, spare parts for
cycles and bicycles, with the  exception of lights and
dynamos.
KL. 35: Advertising, business organization and
management consultancy, professional  business
consultancy, commercial or industrial management
assistance, market  study and research, business
management, business appraisals, business consulting,
business information and inquiries; business management
consulting.
KL. 42: Professional consulting.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.11.14, 00 3064832

(111) Int. reg. nr.: 763796
(151) Int. reg. dato: 2001.05.18

(540)

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

(730) Innehaver: Fujitsu Invia OY, Valimotie 16, SF-
00380 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic and optical data carriers, computer
programs, electronic publications.
KL. 16:  Printed matter.
KL. 41:  Publishing and publishing activities,
entertainment.

Gazette nr.: 18/01

(300) Prioritet:
FI, 2001.05.16, T200101597

(111) Int. reg. nr.: 763961
(151) Int. reg. dato: 2001.07.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.27

(540)

AIRBERTH
(730) Innehaver: Airberth International Pty Ltd, Suite 8,
Victoria Square, Broadbeach Mall, Broadbeach, Qld 4218,
AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Hoists; boat lifts; boat lifts operated by means of
water displacement; pneumatic boat lifts; compressed air
pumps, compressors; lifting apparatus; elevating
apparatus.

Gazette nr.: 8/02
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(111) Int. reg. nr.: 764075
(151) Int. reg. dato: 2001.08.01

(540)

(730) Innehaver: Nube SL, Beethoven 15, 1° 5a, 08021
Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobacco; matches.

Gazette nr.: 18/01

(111) Int. reg. nr.: 764306
(151) Int. reg. dato: 2001.06.11

(540)

EDITA
(730) Innehaver: Edita OYJ, Pl 110, SF-00043 Edita,
Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bookbinding material; photographs; stationery;
adhesive material (stationery);  artists’ materials; brushes;
typewriters and office requisites (other than furniture);
instructional and teaching material (other than apparatus);
packing plastic  materials (not included in other classes);
printers’ type; printer’s blocks.
KL. 38: Communications.
KL. 41: Education; teaching; entertainment and sporting
and cultural activities.

Gazette nr.: 19/01

(111) Int. reg. nr.: 764309
(151) Int. reg. dato: 2001.01.11

(540)

TRIATON
(730) Innehaver: Triaton GmbH, Oberschlesienstrasse
16, D-47807 Krefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Stationery; office supplies (excluding office
furniture); photographs; paper, cardboard and goods and
from these materials, included in this class; printed
materials, bookbinding articles; adhesives for paper
products and stationery or for household purposes;
teaching material (excluding equipment); plastic packaging
material, included in this class; playing cards; printers’
type, printing blocks.
KL. 35: Advertising and business; marketing; market
research and analysis; business management; business
administration and consulting services; business,
economic, organizational advisory and information
services; office functions; preparation of statistics;
bookkeeping; auctioneering; investigations into business
matters, human resources consulting; temporary
employee assignment; negotiating contracts on purchase
and sale of goods; distribution of goods for advertising
purposes; reproduction of documents; advertising;
negotiating and concluding business for others; leasing of
office machines and equipment; organization of
exhibitions for commercial and publicity purposes;
monitoring and charging for services rendered in the field
of equipment for buildings; negotiating electronic business
electronically for third parties; all the aforesaid services
with the exception of those related to processors and
chips; collection and provision of data; collection, supply
and compilation of data in databases; opinion polling;
provision of advertising space including via electronic
media for commercial purposes.
KL. 37: Installation, maintenance and repair of
telecommunications equipment; construction of the
information and communication infrastructure of
buildings; adaptation and implementation of hardware;
installation, maintenance and monitoring of the technical
equipment installed in these premises; technical operation
of premises; services of a cleaning service provider; all the
aforesaid services with the exception of those related to
processors and chips; construction, adaptation,
maintenance and implementation of hardware; facility
management in the field of telecommunications, namely
construction of the information and communication
infrastructure of buildings.
KL. 38: Telecommunication, especially provision and
operation of telecommunications networks; provision of
services in conjunction with online service providers,
namely transmission of news and information of all kinds
and services of an online provider, namely collection,
provision and transmission of information, texts,
drawings and images; collection and provision of news;
leasing of telecommunications equipment; coordination
and provision of internet and intranet services; facility
management in the field of telecommunications, namely
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operation, remote monitoring and remote control of the
information and communication infrastructure of
buildings, including remote monitoring and remote control
of systems and equipment for telecommunication,
coordination and provision of internet and intranet
communication facilities, operation and administration of
the electronic equipment and installations of premises, all
the aforesaid services with the exception of those related
to processors and chips; provision of transmission times
in radio, television, video and film programs; transmission
services for others; operation of online services and
databases, namely the transmission of information
particularly for auctions, travel agencies, telephone,
navigation, ticket, software, pilot, stock exchange and
marketing services and second-hand goods dealers;
services of an internet and intranet access provider;
provision of a platform in the internet and intranet to
allow communication between businesses; provision and
administration of technical installations for internet and
intranet access.
KL. 41: Leasing of radio, television, and video equipment;
EDP training; further training; training, education,
teaching; radio, television, video and film productions;
radio, television, video and film rental, radio, television,
video and film performances; hiring of books, magazines,
newspapers; publication and issue of books, magazines,
newspapers and other publications, also in radio,
television, video and film programs and also in electronic
form via databases and online services; artists’ agency;
organization of sporting and cultural activities and their
reports by means of radio, television, video or film; all the
aforesaid services with the exception of those related to
processors and chips; leasing of video recorders, filming
equipment, CD players, tape recorders, cameras.
KL. 42: Printing services for others; photography;
technical advice, experts’ advisory services and
preparation of technical expert reports; planning and
advice relating to design and construction work; services
of an architect; services of a physicist; services of an
engineer; marriage bureau and dating services, missing
people investigations; translation; leasing of vending
machines; materials testing; accommodation services, all
the aforesaid services with the exception of those related
to processors and chips; technical advisory services;
technical provision of an online shop; facility management
in the field of telecommunications, namely the planning of
the information and communication infrastructure of
buildings; planning of the technical equipment installed in
premises; services of a security service provider.

Gazette nr.: 19/01

(111) Int. reg. nr.: 764320
(151) Int. reg. dato: 2001.05.22

(540)

CATWALK
(730) Innehaver: Look Eventmanagement GmbH, 1,
Passauerplatz, A-1010 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery,  essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not  included in other classes;
trunks and travelling bags; purses, umbrellas, parasols
and walking sticks.
KL. 24: Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

Gazette nr.: 19/01

(300) Prioritet:
AT, 2001.02.16, AM 7450/2000
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(111) Int. reg. nr.: 766596
(151) Int. reg. dato: 2001.06.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Maporama, 174, Quai Jemmapes, F-
75010 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Services for distributing advertisements on
Internet-type online sites (including inserting advertising
banners), rental of advertising space on Internet-type
online sites, sales promotion for third parties via the
Internet; organisation services for virtual exhibitions for
commercial or promotional purposes; computer file
management services, computer work services, namely
data capture and data processing, statistical work such as
qualitative and quantitative studies, computer assisted
data analysis; compilation of information into computer
databases; data communication subscriptions,
subscriptions to databases, subscriptions to a database
server, subscriptions to a data transmission or computer
network provider, particularly (Internet-type) global
communication or private and restricted access (intranet-
type); subscriptions to electronic journals; database
updating services; database consulting services.
KL. 38:  Information transmission services via data
communications; transmission of messages; transmission
and distribution of data, sounds and images, including
computer assisted transmission and distribution;
communication services between computer terminals;
access services to computer or data communication
databases and server centres via global communication
networks (Internet-type), private or reserved access
networks (intranet-type), telecommunication networks,
networks similar to radio relay networks, satellites or any
digital network; electronic mail, paging and information
dissemination services, particularly for global
communication networks (Internet-type) or private or
reserved access networks (intranet-type); secure
transmission services for data, sounds and images;
information on data communications and on access to
databases or database servers; database and database
server access services via telephone or television;
distribution of interactive multimedia via global
communication networks (Internet-type) or private and
restricted access (intranet-type), via telecommunication
networks, networks similar to radio relay networks,
satellites or any digital network.
KL. 42:  Design, development (debugging), updating,
copying and production of computer programs,
databases, including multimedia systems; licensing;

professional consultancy unrelated to business dealings;
editorial agencies; user clubs; rental of access time to a
central data bank or database server, particularly for
global communication networks (Internet-type) or private
or reserved access networks (intranet-type); design and
development of virtual and interactive images; scientific
and industrial research in connection with new
information technologies, computer and communication
networks, virtual and interactive communication and
images; consulting and expertise activities in the field of
computer networks, data transmission or database
compilation, quality control.

Gazette nr.: 21/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.12.29, 00 3074182

(111) Int. reg. nr.: 766816
(151) Int. reg. dato: 2001.09.18

(540)

COO
(730) Innehaver: Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-
4040 Puchenau, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.
KL. 41: Providing of training and instruction in the field
of electronically assisted data processing, holding of and
carrying out of seminars.
KL. 42: Professional consultancy, non business, in the
field of electronically assisted data processing and
information technology; computer programming.

Gazette nr.: 22/01

(300) Prioritet:
AT, 2001.04.30, AM 3142/2001
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(111) Int. reg. nr.: 767099
(151) Int. reg. dato: 2001.04.27

(540)

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

(730) Innehaver: Surplex.com AG, Leuchtenberger
Kirchweg 75e, D-40474 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs for the administration of data
in order to mediate trade transactions and purchaser/
vendor contacts.
KL. 35:  Advertising and business, preparation of cost-
price analysis; conferring of inquiries on trade and
business affairs; organisation of exhibitions and trade fairs
for commercial and advertising purposes; professional/
business consultancy; organisation of business affairs;
administration of data files via computers; marketing;
sales promotion; mediation and conclusion of trade
transactions; mediation of contracts concerning the
purchase and sale of goods; administration of a trade
platform for surplus economic goods and remaining
stocks.
KL. 36:  Insurance, financial affairs, monetary affairs;
leasing; imparting of contacts purchaser/vendor.
KL. 39:  Storage of goods; delivery of goods; packaging of
goods.
KL. 42:  Generation, development, updating and
adaptation of computer programs for data processing;
generation of graphics for others; services of a data bank,
namely leasing of access time to a computer network for
the purpose of obtaining information and conferring of
inquiries.

Gazette nr.: 22/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.10.27, 300 79 435.5/36

(111) Int. reg. nr.: 769056
(151) Int. reg. dato: 2000.12.27

(540)

ARCORUS
(730) Innehaver: GSH International OYJ, Eteläesplanadi
24A, SF-00130 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Hydraulic equipment for use in the engineering
industry.
KL. 36: Financial services; real estate management.
KL. 37: Service and maintenance of hydraulic systems.
KL. 40: Custom assembling of hydraulic systems (for
others).
KL. 42: Development and design of hydraulic systems.

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:
SE, 2000.10.24, 00-08114

(111) Int. reg. nr.: 773456
(151) Int. reg. dato: 2002.01.03

(540)

INSTONE
(730) Innehaver: Instone International Ltd, Bershire
Suite GHBC, B, Underdriver, Sevenoaks, Kent TN15
OSQ, England

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Travel agency and reservation services for travel
by ground, air or sea; passenger transport and cargo
transport services; transport reservation; travel
reservation; tourist services; transport and escorting of
travellers; arranging transport and escort of travellers;
booking agency services; vehicle rental; packaging and
storage of goods; arranging of flights, cruises and tours;
chartering of motor vehicles, aircraft or boats; passport
and visa services; information services relating to
transportation services, including information services
provided on-line from a computer database or the
internet.

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.08.23, 2278976
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(111) Int. reg. nr.: 774103
(151) Int. reg. dato: 2001.11.05

(540)

PQM POWER QUALITY
MANAGEMENT

(730) Innehaver: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical equipment for heavy-current engineering
and light-current engineering (included in this class) to
guarantee and improve the energy quality of public and
industrial power supply systems by means of reactive
power compensation, harmonic filtering, balancing and
protection against voltage increases and voltage dips;
electrical equipment for heavy-current engineering and
light-current engineering (included in this class) for
measuring and control of electrical quantities, electrical
power network simulation, and for guaranteeing optimum
power supply.
KL. 37: Installation, commissioning, maintenance, repair
and service of the afore-mentioned electrical equipment
for heavy-current engineering and light-current
engineering, to guarantee and improve the energy quality
of public and industrial power supply systems by means
of reactive power compensation, harmonic filtering,
balancing and protection against voltage increases and
voltage dips; installation, commissioning, maintenance,
repair and service of the afore-mentioned electrical
equipment for heavy-current engineering and light-current
engineering for measuring and control of electrical
quantities, electrical power network simulation and for
guaranteeing optimum power supply.
KL. 42: Scientific and industrial research, development,
engineering services and consulting services to guarantee
and improve the energy quality of public and industrial
power supply systems by means of reactive power
compensation, harmonic filtering, balancing and
protection against voltage increases and voltage dips;
scientific and industrial research, development,
engineering services and consulting services for measuring
and control of electrical quantities, electrical power
network simulation and for guaranteeing optimum power
supply.

Gazette nr.: 3/02

(111) Int. reg. nr.: 774996
(151) Int. reg. dato: 2001.11.08

(540)

SOFTECS
(730) Innehaver: WashTec Holding GmbH, Argonstrasse
7, D-86153 Augsburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Washing, polishing and drying products for
dealing with vehicles, namely washing and polishing
brushes, washing and drying curtains (being parts of
washing or drying installations and not for household or
other such use) made of fabric, string or plastic strip
material, particularly foamed material or natural fibers.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.30, 301 33 138.3/07

(111) Int. reg. nr.: 774999
(151) Int. reg. dato: 2001.11.08

(540)

SOFTEX
(730) Innehaver: WashTec Holding GmbH, Argonstrasse
7, D-86153 Augsburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Washing, polishing and drying products for
dealing with vehicles, namely washing and polishing
brushes, washing and drying curtains (being parts of
washing or drying installations and not for household or
other such use) made of fabric, string or plastic strip
material, particularly foamed material or natural fibers.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.30, 301 33 139.1/07
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(111) Int. reg. nr.: 776360
(151) Int. reg. dato: 2002.01.30

(540)

(730) Innehaver: Hugo Boss AG, Dieselstrasse 12, D-
72555 Metzingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing for ladies, gentlemen and children;
socks and stockings; head coverings; underwear;
nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and
shawls; accessories, namely head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket handkerchiefs; ties; gloves;
footwear.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.13, 301 54 769.6/25

(111) Int. reg. nr.: 777376
(151) Int. reg. dato: 2002.03.21

(540)

(730) Innehaver: S F T Services SA, Rue de la Blancherie
63, CH-1950 Sion, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical apparatus and instruments; eyewear.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.
KL. 25:  Clothing, footwear; headwear.

Gazette nr.: 7/02

(111) Int. reg. nr.: 777379
(151) Int. reg. dato: 2001.12.11

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic foodstuffs and beverages for medical use,
baby food.
KL. 29:  Preserved, dried and cooked fruits, vegetables,
meat, poultry, game, fish and seafood products (except
seaweed, live molluscs and crustaceans), all these
products also in the form of extracts, soups, jellies,
spreads, preserves, cooked meals, all deep-frozen or
dehydrated; jams; eggs; milk, cheese and other milk-based
products, milk product substitutes; soya milk and
preserved soybeans for food; edible oils and fats; protein
preparations for human consumption.
KL. 32:  Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices, beverages made with
lactic ferments.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.07.03, 492680
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(111) Int. reg. nr.: 777894
(151) Int. reg. dato: 2001.08.20

(540)

SUNKID
(730) Innehaver: Numico Financial Services SA, Rue
Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic substances, in particular fortifying
substances, for medical use, food for babies; food
supplements for medical use, including fortifying
substances for medical use; vitamin preparations.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; milk and
dairy products; edible oils and fats; nutritional
supplements for non-medical use included in this class.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, biscuits, fruit
cakes, confectionery, edible ice; honey; nutritional
supplements for non-medical use included in this class.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.03.05, 488131

(111) Int. reg. nr.: 777897
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Rail vehicles.
KL. 28:  Model railways.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.23, 301 67 835.9/28

(111) Int. reg. nr.: 777899
(151) Int. reg. dato: 2002.03.26

(540)

SOMULOSE
(730) Innehaver: Arnolds Veterinary Products Ltd,
Dechra House, Jamage Road Industrial Estate, Talke Pits,
Stoke-on-Trent, Staffordshire ST7 1XW, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary preparations and substances.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 777903
(151) Int. reg. dato: 2002.03.12

(540)

(730) Innehaver: DT Swiss AG, Case Postale 6023, CH-
2500 Biel/Bienne 6, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Two-wheeled motor and non-motorized vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and
parts thereof, in particular hubs, suspension forks, shock
absorbers, spokes, spoke nipples, rims, cranks, tyres,
handlebars, handlebar stems, mudguards, mudguard rods,
bicycle racks, bicycle components, in particular rapid
clampers, bicycle stands, spoke tensioners.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.01, 495672
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(111) Int. reg. nr.: 777912
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

BIG DADDY
(730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse
301, A-5541 Altenmarkt im Pongau, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard
shoes and parts thereof.
KL. 28:  Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards,
skibobs, sledges and ski poles; parts of all the above
goods; bindings for skis and snowboards and their parts;
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski
poles, covers for ski bindings, ski wax for skis.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.09.11, AM 6484/2001

(111) Int. reg. nr.: 777913
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

SUGAR DADDY
(730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse
301, A-5541 Altenmarkt im Pongau, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard
shoes and parts thereof.
KL. 28:  Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards,
skibobs, sledges and ski poles; parts of all the above
goods; bindings for skis and snowboards and their parts;
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski
poles, covers for ski bindings, ski wax for skis.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.09.11, AM 6483/2001

(111) Int. reg. nr.: 777914
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

STOMP
(730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse
301, A-5541 Altenmarkt im Pongau, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard
shoes and parts thereof.
KL. 28:  Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards,
skibobs, sledges and ski poles; parts of all the above
goods; bindings for skis and snowboards and their parts;
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski
poles, covers for ski bindings, ski wax for skis.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.09.11, AM 6482/2001

(111) Int. reg. nr.: 777915
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

TWEAK
(730) Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse
301, A-5541 Altenmarkt im Pongau, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard
shoes and parts thereof.
KL. 28:  Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards,
skibobs, sledges and ski poles; parts of all the above
goods; bindings for skis and snowboards and their parts;
bags, covers and containers for skis, snowboards and ski
poles, covers for ski bindings, ski wax for skis.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.09.11, AM 6481/2001



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 20 - 2003.05.12

61

(111) Int. reg. nr.: 777925
(151) Int. reg. dato: 2002.02.01

(540)

VERSITY
(730) Innehaver: Yamaha Motor Europe NV, Postbus
75033, NL-1117 ZN Schiphol, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles including motorcycles, motor scooters
and mopeds, all with their parts, fittings and accessories
not included in other classes, such as hubs and
mudguards.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.12.21, 701710

(111) Int. reg. nr.: 777927
(151) Int. reg. dato: 2002.03.05

(540)

TROST
(730) Innehaver: Trost Vertriebs- und Verwaltungs
GmbH, Bottstrasse 1, D-69227 Rauenberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Roof tiles, glazed roof tiles, bricks, shaped
bricks, all aforesaid goods not of metal.
KL. 21:  Ornamental roof elements made of clay, flower
pots and flower tubs made of terra-cotta.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.21, 301 73 000.8/19

(111) Int. reg. nr.: 777932
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

DOGITAL
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Binger Strasse 173, D-55218 Ingelheim am Rhein,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary preparations.
KL. 31:  Feed additives for animals.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 777942
(151) Int. reg. dato: 2002.02.14

(540)

LUMITOP
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass Deutschland
GmbH, Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Glazing for the building industry, particularly
insulating glazing which directs light.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778023
(151) Int. reg. dato: 2002.04.08

(540)

MOLIMBA
(730) Innehaver: Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants
or young plants for propagation.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.21, 497422
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(111) Int. reg. nr.: 778132
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

(730) Innehaver: International Skating Union, 2, chemin
de Primerose, CH-1007 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,
organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of
sports installations for figure and speed skating
championships.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.05, 491981

(111) Int. reg. nr.: 778133
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

(730) Innehaver: International Skating Union, 2, chemin
de Primerose, CH-1007 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,
organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of
sports installations for figure and speed skating
championships.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.05, 491982

(111) Int. reg. nr.: 778134
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

(730) Innehaver: International Skating Union, 2, chemin
de Primerose, CH-1007 Lausanne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,
organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of
sports installations for figure and speed skating
championships.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.05, 491983
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(111) Int. reg. nr.: 778135
(151) Int. reg. dato: 2002.01.18

(540)

(730) Innehaver: hotelguide.com AG, Surentalstrasse 10,
CH-6210 Sursee, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Hotel guides; prospectuses of all types related
to hotels; advertising materials for hotels.
KL. 35:  Advertising for hotels of all types; services of an
advertising agency relating to hotels; electronic commerce
services (e-commerce), namely making product
information available via telecommunication networks for
advertising and sales purposes.
KL. 38:  Providing access to data banks in order to
download information using electronic media (the
Internet).
KL. 42:  Provision of search engines and hyperlinks used
for consulting data and information via global networks.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.07.31, 493895

(111) Int. reg. nr.: 778141
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

OUTER BODY
EXPERIENCE

(730) Innehaver: Charles Worthington Hair & Beauty
Company Ltd, 7 Percy Street, London W1P 9FB,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Non-medicated toilet preparations, perfumery
and cosmetics; preparations for the hair, skin and scalp;
soaps; shaving preparations.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778143
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Charles Worthington Hair & Beauty
Company Ltd, 7 Percy Street, London W1P 9FB,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels, mousse, wax and lacquers;
hair colourants; hair waving preparations.

Gazette nr.: 8/02
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(111) Int. reg. nr.: 778145
(151) Int. reg. dato: 2002.03.25

(540)

(730) Innehaver: Charles Worthington Hair & Beauty
Company Ltd, 7 Percy Street, London W1P 9FB,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels and lacquers; hair
colourants; hair waving preparations.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778152
(151) Int. reg. dato: 2002.02.20

(540)

MYPROCEL
(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, Avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.08, 01 3124644

(111) Int. reg. nr.: 778156
(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(540)

FORMOVENT
(730) Innehaver: Italchimici SpA, Via Pontina, 5 Km. 29,
I-00040 Pomezia, IT

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

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778169
(151) Int. reg. dato: 2002.03.11

(540)

VIVASENS
(730) Innehaver: Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse
2, LI-9494 Schaan, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Materials for use in dentistry, in particular
materials for making dental impressions, models, crowns
and bridges, inlays, prostheses, artificial teeth, rebasings,
insulation; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root
treatment; materials for protecting cavities, treating
wounds to the dentin and to the dental pulp; materials
used in acid etching and for preventing tooth decay;
repairing materials, products for improving the adhesive
quality of filling materials, protective lacquers,
compounds; products for treating caries and
periodontosis; adhesives, cavity lining materials, root
filling materials; sulcus sealing products, materials for
treating the dental neck.
KL. 10:  Apparatus, instruments and tools used in
dentistry and dental technology, artificial teeth and caps;
the aforementioned tools and instruments for preventing
tooth decay and treating periodontosis; pins, instruments
for the application of dental products.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
LI, 2001.12.20, 12393
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(111) Int. reg. nr.: 778176
(151) Int. reg. dato: 2002.03.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SNP Handelsges mbH, 11, Donau-
City-Strasse, A-1220 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Ships.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.10.30, AM 7593/2001

(111) Int. reg. nr.: 778195
(151) Int. reg. dato: 2002.03.20

(540)

FEMIVITAL
(730) Innehaver: Jemo-Pharm Holding ApS, Hasselvej 1,
DK-4780 Stege, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
vitamin preparations and substances; mineral
preparations and substances, all for medical use; anti
fungal preparations; bacterial preparations for medical
use.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.10.26, VA 2001 04043

(111) Int. reg. nr.: 778201
(151) Int. reg. dato: 2002.04.09

(540)

DUOGRAPH
(730) Innehaver: Breitling SA, Case postale 1132, CH-
2540 Granges, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.02.22, 497527

(111) Int. reg. nr.: 778211
(151) Int. reg. dato: 2002.02.11

(540)

(730) Innehaver: Bresciana Graniti SpA, Via Scaiola, 49,
I-25080 Nuvolera, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 27:  Modular composite panels for access floors.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
EM, 2001.08.09, MI 2002 C 000259
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(111) Int. reg. nr.: 778232
(151) Int. reg. dato: 2001.11.29

(540)

APHEA
(730) Innehaver: Sieglinde Haas, Am Winacker 18 1/2,
D-83646 Bad Tölz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetic products which energize different body
parts (so called holistic cosmetics); cosmetic products.
KL. 42:  Acupressure by pressing special painful points;
cosmetic treatments which energize different body parts
(so called holistic cosmetic treatments).

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778247
(151) Int. reg. dato: 2002.02.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bull Meat BV, Ter Hoffsteedeweg 4,
NL-2051 ER Overveen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, charcuterie, preserved meat, canned meat,
meat jellies, meat extracts.
KL. 30:  Meat pies.
KL. 31:  Live animals.

Gazette nr.: 8/02

(111) Int. reg. nr.: 778250
(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(540)

WALTER MARKETING
(730) Innehaver: Walter Marketing GmbH & Co KG,
Pforzheimer Strasse 128, D-76275 Ettlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Consulting services for enterprises concerning
organization, management, administration and information
technologies; marketing.
KL. 38:  Telecommunication.
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.05, 301 58 528.8/35

(111) Int. reg. nr.: 778251
(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(540)

PRIVACYTRUST
(730) Innehaver: Open Business Innovation v/Stephan
Engberg, Stengårds Allé 33D, DK-2800 Lyngby, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Assistance and consultancy concerning
administration and protection of information and
communication, including assistance and consultancy
facilitating business transactions in which parties maintain
knowledge and control of personal and profile information
(privacy), including assistance facilitating secrecy,
anonymization, access and certification of information;
development and evaluation of business standards for use
of commercial relations; collection, systemization and
updating of data and information in computer data bases
for securing identity protection, secrecy, access and
control; assistance and consultancy relating to assessment
and evaluation of genuineness and trust in business
information, assistance and consultancy for development
of trust.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.08.31, VA 2001 03268
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(111) Int. reg. nr.: 778259
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

(730) Innehaver: Arcelor SA, 19, Avenue de la Liberté,
LU-2930 Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.
KL. 6:  Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, including steels, cast iron, stainless steels,
plated steels; laminated or sectional metal building
materials, such as heavy sections, girders, sheet piles,
metal reinforcing materials for concrete, metal lining plates
for building purposes, floors of metal, metal partitions;
transportable metal constructions; materials of metal for
railway tracks, in particular rails and accessories; non-
electrical metallic cables and wires, in particular soldering
wire, wire rod, barbed wire; metallic tubes and pipes;
metallic ironmongery and locksmithing articles, including
metallic grates and screens, fences of metal, wire mesh and
gauze, coated or not, metal springs; metal wire drawing,
bolt and nail industry products not included in other
classes; crude or processed ores; metal goods not included
in other classes, including scrap iron, multi-layered sheet
metals, multi-layered metal products, armour plating,
metal frames, metal containers, metal boxes, metal tanks,
packings of metal, metal moulds for foundry use and more
generally all metallic iron and steel industry products not
included in other classes, such as billets, sheets, plates,
bands, cylinders, hoops, coils, strips, shaped sections,
bars, girders, balls, slabs, sheet metals and forged,
moulded, cast, stamped, pressed, welded or machined
metal parts and shaped pieces used in and for all
industries; metallic constructions and construction parts.
KL. 7:  Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines
for cutting and machines for forming, oxygen cutting,
machining, welding, stubbing and drawing of metals, metal
sheets and plates; converters for steel works, metal parts
for vehicles, namely parts for engines.
KL. 9:  Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks
products and steels; equipment for data processing, such
as software, more precisely for iron and steelworks

products and steels.
KL. 12:  Vehicles and more precisely metal parts for
vehicles, namely body elements and vehicle suspensions,
wheels and axles.
KL. 37:  Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.
KL. 40:  Treatment of materials, more precisely of ores
and metals, such as metal coating, all treatments of metals
and all mechanical, thermo-mechanical or chemical
transformations of the properties and characteristics of
metals, metal tempering, finishing of metal surfaces,
brazing, chrome plating, nickel plating, tinning,
galvanisation, laminating, armour plating, cutting,
polishing, magnetisation, cladding, drawing, pickling,
welding of metals, recycling of metal products; treatment
of materials during the manufacturing process of metal
products, including forging, pressing, deburring,
machining, laminating and shaping of metals, vacuum
treatment and nitrogen case-hardening, assembly of metal
profiles.
KL. 42: Drawing up of plans and construction
consultancy; surveys (engineers’ work), engineering
drawing (engineers’ services); technical and industrial
research; software design and development, specifically
for steelworks.

Gazette nr.: 8/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.10.10, 700210
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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.: 217503

Kunngj. i NT nr.: 09/2003

(730) Innehaver: Cubist Pharmaceuticals Inc, 65 Hayden
Avenue, Lexington, MA 02421, US

Innsiger: King Pharmaceuticals/Monarch
Pharmaceuticals, US



Norsk varemerketidende        nr 20 - 2003.05.12

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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