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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.: 214201 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200103414 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer; bokholderimaskiner;
akkumulatorkasser; akkumulatorglass; akkumulatorer,
elektriske; akkumulatorer, elektriske, for kjøretøy;
syrehydrometre; acidmetre for batterier; akustiske
ledninger; akustiske koplere; aktinometre;
addisjonsmaskiner; antenner; aerometre; apparater for
analyse av luft; alarmklokker, elektriske; alarmapparater;
alkoholometre; siktelinjaler; altimetre; amperemetre;
forsterkere; forsterkerrør; underholdningsapparater
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere;
underholdningsmaskiner, automatiske og betjent med
mynter; vindstyrkemålere; tegnefilmer; anodebatterier;
anoder; automatiske telefonsvarere; refleksfrie
solskjermer; blendfrie briller; blendfrie visirer;
tyverivarslingsapparater; antikatoder; apparater for spill
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere;
asbestklær for beskyttelse mot brann; asbesthansker for
beskyttelse mot ulykker; audiovisuelle
undervisningsapparater; asimutinstrumenter;
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre;
batterier for belysning; batterier for lommelykter;
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy;
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, lysende;
betatroner; kikkerter; blåkopiapparater;
kontrollinstrumenter for kjeler; pusteapparater for
undervannssvømming; pusteapparater, med unntak av
kunstig åndedrett; summere; summere, elektriske; kasser
for høyttalere; kabler, elektriske; regneplater;
regnemaskiner; kalibreringsringer; krumpassere;
videokameraer; kondensatorer; kapasitetsmålere;
kapillarrør; tommestokker; beholdere laget spesielt for
fotografiske apparater og instrumenter; kassaapparater;
kassettspillere; katoder; apparater for katodisk

korrosjonsbeskyttelse; sentreringsapparater for
diapositiver; ladeapparater for elektriske batterier;
kjemiske apparater og instrumenter;
kromatografiapparater for laboratoriebruk; sigartennere
for biler; kinematografiske kameraer; strømbrytere;
strømsluttere; renseapparater for fonografplater;
renseapparater for lydopptaksplater; klinometre; klær for
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for
beskyttelse mot brann; spoler, elektriske; myntopererte
porter for parkeringsplasser; myntopererte mekanismer
for fjernsynsapparater; kollektorer, elektriske;
kommutatorer; komparatorer; tastaturer for datamaskiner;
lagerenheter for datamaskiner; mus for datamaskiner;
operativprogrammer for datamaskiner, registrerte; ytre
enheter for datamaskiner; datamaskiner; ledere, elektriske;
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske;
kontaktlinser; kontakter, elektriske; kontakter, elektriske,
av edelmetall; beholdere for kontaktlinser; beholdere for
objektglass; styreenheter for spill tilpasset bruk
utelukkende med fjernsynsmottakere; omformere,
elektriske; kobbertråd, isolert; kosmografiske
instrumenter; tellere; koplinger, elektriske; likerettere;
syklotroner; databehandlingsapparater;
dekompresjonskamre; avmagnetiseringsapparater for
magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer;
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; membraner
for vitenskapelige apparater; dikteringsmaskiner; DVD-
leselagre; utladningsrør, elektriske, for andre formål enn
belysning; avstandsmåleapparater;
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater for
vitenskapelige formål; distribusjonsmaskiner,
automatiske; dykkerapparater; dykkermasker;
dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere, elektriske;
døråpnere, elektriske; doseringsapparater; dosimetre;
tørkestativ for bruk i fotografi; målebånd for kjolesøm;
tørkeapparater for fotografiske bilder; dynamometre;
øreplugger for dykkere; redigeringsanordninger for
kinematografiske filmer; apparater for gjennomlysing av
egg; lysbueskjæreapparater; lysbuesveiseapparater;
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring av
industrielle operasjoner; strømtapvisere; elektriske
sveiseapparater; installasjonsrør; strømførende skinner for
montering av spot-lamper; elektrodynamiske apparater
for fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske
apparater for fjernstyring av signaler;
elektrolyseanordninger; elektromagnetiske spoler;
elektroniske oppslagstavler; elektroniske
lommetranslatører; elektroniske merker for varer;
elektropletteringsapparater; betjeningsapparater for
heiser; kodede kort, magnetiske; epidiaskoper; ergometre,
slukningsapparater; brillefutteral; brillekjeder; brillesnor;
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brilleinnfatninger; briller; okular; øyenskjermer;
telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer;
filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtrer for
pustemasker; UV-filtrer for fotografi; brannalarmer;
bankeapparater for brannslukning; brannslukningstepper;
brannbåter; brannbiler; brannstiger;
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger;
strykejern, elektriske; flottører for bading og svømming;
disketter; fluorescensskjermer; tåkesignaler, ikke-
eksplosiv; matanalyseapparater; rammer for diapositiver;
frekvensmålere; drivstoffpumper for servicestasjoner;
ovner for laboratorieforsøk; møbler laget spesielt for
laboratorier; sikringstråd; sikringer; galvaniske batterier;
galvaniseringsapparater; galvanometre;
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon;
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner;
gassmålere; måleinstrumenter; elektriske ledere belagt med
glass; satinerapparater for fotografiske bilder; hansker for
dykkere; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for
industrielle formål; hansker for beskyttelse mot ulykker;
stigningsmålere; gittere for batterier; elektrotermiske
krøllruller, elektrisk oppvarmede;
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater;
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier;
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler;
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre;
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger;
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, elektriske,
for tenning på avstand; instrumenter for måling av helling;
inkubatorer for bakteriekulturer; integrerte kretser;
interkommunikasjonsapparater; faktureringsmaskiner;
ionisasjonsapparater, ikke for behandling av luft;
styrespaker for spill tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; forbindelsesmuffer for elektriske
kabler; kaleidoskop; kilometertellere for kjøretøy;
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett;
laktodensimetre; laktometre; bærbare datamaskiner,
laseranordninger, ikke for medisinske formål; solblendere;
objektiv for astrofotografi; brevvekter;
nivellerinstrumenter; redningsbelter; redningsbøyer;
redningsvester; redningsnett; redningsapparater og utstyr;
redningsflåter; lynavledere; låser, elektriske; høyttalere;
lysbildeapparater; magnetiske databærere;
magnetbåndskrivere; magnetbånd; magnettråder; magneter;
avsminkingsapparater, elektriske; manometre;
markeringsbøyer; master for radioantenner; instrumenter
og maskiner for materialprøving; matematiske
instrumenter; måleredskap; måleapparater;
måleinnretninger, elektriske; måleglass; måleinstrumenter;
måleskjeer; mekaniske skilt; megafoner; vaterpass med
kvikksølv; metalldetektorer for industrielle eller militære
formål; meteorologiske ballonger; meteorologiske
instrumenter; målere; metronomer;
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for
optiske instrumenter; mikrometre; mikrofoner;
mikroprosessorer; mikroskoper; mikrotomer; miltellere
for kjøretøy; speil for inspisering av arbeid; modem;
apparater for pengetelling og -sortering;
overvåkningsapparater, elektriske; motordrevne
brannbiler; nautiske apparater og instrumenter; marine
signalapparater; navigasjonsinstrumenter; stifter for
platespillere; neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker;
bærbare datamaskiner i notisbokformat;
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske

apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker;
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske
lanterner; optiske linser; oscillografer; ovner for
laboratorieforsøk; apparater for omtapping av oksygen;
parkometre; partikkelakseleratorer; pedometre;
periskoper; fonografplater; fotometre;
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler;
stanglorgnetter; kjeder for stanglorgnetter; snorer for
standlorgnetter; innfatninger for stanglorgnetter; pipetter;
planimetre; anoder for batterier; plottere; hengelodd;
loddeliner; lommekalkulatorer; polarimetre;
frimerkemålere; presisjonsvekter;
presisjonsmåleapparater; trykkmålere;
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindinaktorer;
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk
sammen med datamaskiner; sonder for vitenskapelige
formål; fremvisningsapparater; fremvisningsskjermer;
beskyttelsesanordninger for personlig bruk mot ulykker;
vernehjelmer; vernemasker; beskyttelsesdrakter for
flygere; hullkortmaskiner for kontorer; trykknapper for
ringeapparater; pyrometre; amperetimeindikatorer;
radarapparater; radiografiske apparater for industrielle
formål; radiologiskjermer for industrielle formål;
radioapparater; radiotelegrafiapparater;
radiotelefoniapparater; sikkerhetsutstyr for jernbanedrift;
avstandsmålere; platespillere; refleksbrikker til bruk for å
hindre trafikkulykker; refraktometre; refraktorer;
reguleringsapparater, elektriske; reléer, elektriske;
fjernstyringsapparater; motstandsanordninger, elektriske;
respiratorer for filtrering av luft; destillerkolber; stativer
for destillerkolber; omdreiningstellere; reostater; veiskilt,
lysende eller mekaniske; ønskekvister for vannsøking;
røntgenapparater, ikke for medisinske formål;
røntgenfilmer, eksponerte; sukkermålere; sikkerhetsnett;
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere);
satellitter for vitenskapelige formål; vekter; skjermer for
fotogravyr; skrueskjæremålere; selvregulerende
drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; kapper for
elektriske kabler; sko for beskyttelse mot ulykker,
bestråling og brann; siktekikkerter for skytevåpen;
signalklokker; signallykter; signalbøyer; signaltavler,
lysende eller mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende
eller mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver;
lysbildefremvisere; skyve-tommestokker;
hellingsindikatorer; salgs- og spilleautomat;
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede;
programvare for spill tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; solbatterier; hjelmer for
loddearbeidere; loddeapparater, elektriske; loddebolter,
elektriske; sonar-anordninger; lydalarmer;
loddingsapparater og -maskiner; loddeledninger;
loddeliner; gnistfangere; roperter; brilleglass;
spektrografapparater; spektroskoper;
fartskontrollapparater for kjøretøy; fartsvisere;
hastighetsvelgere for platespillere; sfærometre; vaterpass;
sprinkleranlegg for brannvern; stativer for fotografiske
apparater; startkabler for motorer; styreapparater,
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk;
grammofonnåler; sulfitometre; solbriller;
oppmålingsapparater og -instrumenter; målekjeder;
oppmålingsinstrumenter; nivellerkikkerter; badebelter;
badevester; strømfordelingstavler; brytere, elektriske;
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takometre; båndopptakere; taximetre;
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd;
telemetre; telefonapparater; telefonmottakere;
telefonsendere; telefontråd; fjernskrivere; fjernpromptere;
fjernavbrytere; teleskoper; fjernsynsapparater;
temperaturindikatorer; reagensglass; testeapparater, ikke
for medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske;
teodolitter; termojoniske rør og lamper; termometre, ikke
for medisinske formål; termostater; termostater for
kjøretøy; gjengetellere; billettautomater;
tidsmåleapparater; tidsbrytere, automatiske; pickup-
armer for platespillere; totalisatorer; sendere for
elektroniske signaler; fremvisningsapparater for
diapositiver; treføtter for kameraer; korsbommer,
automatiske; urinometre; vakuummetre; variometre;
varselstrekanter for kjøretøy; radioer for kjøretøy;
myntautomater; nonier; videokassetter;
videospillkassetter; videobåndopptakere; videoskjermer;
billedtelefoner; videobånd; søkere, fotografiske;
viskosimetre; spenningsregulatorer for kjøretøy;
voltmetre; voteringsmaskiner; trådtellere;
vannstandmålere; svømmevinger; bølgemålere; brovekter;
veieapparater og -instrumenter; vekter; vektlodd;
sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder;
fløytealarmer; ledninger, elektriske;
tekstbehandlingsprogrammer, tekstbehandlingsmaskiner;
beskyttende ansiktsskjermer for arbeidere; røntgenfilmer,
eksponerte; røntgenbilder for andre formål enn
medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, ikke for
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske formål;
datakrypteringsprogram; datadekrypteringsprogram;
informasjonsverifiseringsutstyr til bruk med
databehandlingsutstyr; informasjonskrypteringsutstyr;
informasjonsmikroprogrammeringsutstyr;
krypteringsutstyr brukt for en sammenpakking innen
telekommunikasjon; computerprogrammer og andre
brukerprogrammer for videospill til bruk for design og
utvikling av videospillprogram; computerprogrammer for
assembler, kompilatorer og softwareutvikling;
computerprogrammer som designer computere.
KL. 28: Bueskyttertilbehør; backgammonspill; baller for
spill; vektstenger til vektløfting; baseballhansker; balltre
for spill; bjeller for juletre; biljardkuler; tupper til
biljardkøer; biljardkøer; biljardmarkører; biljardbånd;
biljardbord; luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh;
apparater for kroppsoppbygging; apparater for trening av
kroppen; apparater og maskiner for bowling; buer for
bueskyting; boksehansker; byggesett (leketøy); holdere
for lys for juletrær; kalk for biljardkøer; dambrett;
sjakkspill; sjakkbrett; føtter for juletrær; juletrær av
syntetiske materialer; skyteskiver for leirdueskyting;
klatreseletøy; myntstyrte biljardbord; trylleapparater;
cricketvesker; terningsbeger; dartpiler; lokkemat for jakt
eller fiske; terninger; diskos; dukker; dukkesenger;
dukkeklær; tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer;
dominospill; dambrett; håndvekter (manualer); skikanter;
tivoliapparater; fektehansker; fektemasker; fektevåpen;
fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; flottører for
fiske; floretter for fekting; håndholdte spill med flytende
krystallskjermer/display; håndholdte elektroniske spill;
hansker for spill; golfbager med eller uten hjul; golfkøller;
golfhansker; fortom for fisking; tarmstrenger for racketer;
hangglidere; hockeykøller; hesteskospill; skøyter for is;
tråvinder for draker; draker; håver for sportsfiskere;
fiskesnører; lokkemat for jakt eller fiske; mah-jong

(kinesisk selskapsspill); kuler for spill; marionetter; nett
(sportsartikler); kjegler; paraglider; selskapsspill;
selskapsleker; lekeballonger; lekeballer; tøyleker;
lekedukker; ringspill; racketer; fiskesneller; leker med
ringer; gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller for
stasjonære treningssykler; seilebrett; forminskede
modeller av kjøretøyer; skiskraper; fjærballer (spill);
rullebrett; skøyter (støvel med skøytejern); skibindinger;
ski; kjeglespill; overtrekk for ski; stasjonære
treningssykler; strenger for racketer; surfingbrett;
surfingski; husker; bord for fotballspill; bord for
tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; tennisnett;
teatermasker; karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy;
leketøy; leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks.
KL. 35: Regnskapstjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; annonsebyråer; annonse- og
reklamevirksomhet via postordre; auksjonssalg;
regnskapskontroll; reklameoppslag; bokføring;
forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; etterforskning for forretninger;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om
bedriftsledelse; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse
for utøvende kunstnere; rådgivning for forretningsledelse;
bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon;
bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter;
innsamling av informasjon for bruk i databaser; analyse av
kostnadspriser; demonstrasjon av varer; utsendelse av
reklamemateriell; utsendelse av reklameannonser;
utsendelse av vareprøver; dokumentkopiering;
økonomiske beregninger; rasjonaliseringsekspertise;
arbeidsformidling; evaluering av trær på rot; evaluering av
ullvarer; klassifisering av ullvarer; import- og
eksportagenturer; lokalisering av varevogner ved hjelp av
computer; markedsundersøkelser; markedsstudier;
modelltjenester for reklame og salg; utleie av
kontormaskiner og -utstyr; meningsmåling; organisering av
handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for
salg og markedsføring; utendørsreklame; utarbeidelse av
lønningslister; konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; personellrekruttering; fotokopiering;
Public Relation (PR-virksomhet); publisering av
reklametekster; publisitetsvirksomhet; reklamebyråer;
utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklamemateriell;
radioreklame og -annonsering; omflyttingstjenester; utleie
av reklameplass; utleie av fotokopieringsmaskiner;
sekretærtjenester; dekorering av butikkvinduer; stenografi;
statistisk informasjon; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; utarbeidelse av skatteberegning;
fjernsynsannonsering; fjernsynsreklame; transkripsjon
(avskrift); maskinskrivning; oppdatering av
reklamemateriale; taksering av trær på rot;
tekstbehandling; levering av kommersiell salgsinformasjon;
tilveiebringelse av informasjon ved salg av CD’er for
musikk, videosoftware, spillsoftware,
forretningssoftware, utdannelsessoftware, multimedia
software og simuleringssoftware; salg av
postordrekataloger vedrørende klær, sko, kosmetikk,
videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; salg via postordre av klær, sko, kosmetikk,
videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; online salg av klær, sko, kosmetikk,
videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; salg av drogeri- og apotekvarer; salg via
computerkommunikasjon og interaktivt fjernsyn av klær,
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sko, kosmetikk, videospill, DVD-videoer, CD’er for
musikk og software for videospill.
KL. 36: Ulykkesforsikring; boligformidling;
aktuarvirksomhet; finansanalyser; antikvitetstaksering;
bestyrelse av leiegårder; kunsttaksering,
kausjonistvirksomhet; bank- og finansieringsvirksomhet;
kapitalinvesteringer; veldedighetsinnsamlinger; verifisering
av sjekker; clearingvirksomhet angående pengeveksling,
regnskapsføring og pengeinnkassering og -innsamling via
computernettverk; clearingvirksomhet (valuta);
kredittkontorer; kredittkorttjenester; tollspeditører;
kjøpekorttjenester; inkassoforretninger og -kontor;
deponering av verdipapirer og verdisaker; pengeveksling;
faktoringselskaper; formynderskap; finansrådgivning;
finansieringsvurdering av forsikring, bank og fast eiendom;
finansinformasjon; forvaltning av formuer; finansiell
sponsorvirksomhet; finansieringstjenester;
brannforsikring; konsulentbistand og veiledning i
skattespørsmål; fondsinvesteringer; elektroniske
fondstransaksjoner; garantier; sykeforsikring;
avbetalingskreditt; meglerforretninger for fast eiendom;
avdragslån; forsikringsagenturer; forsikringsrådgivning;
forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet; utstedelse
av kredittkort; utstedelse av verdianvisninger; utstedelse
av reisesjekker; smykketaksering; finansiering ved leasing
og kjøp; utleie av landbrukseiendommer;
forpaktningsvirksomhet; lån mot sikkerhet; livsforsikring;
utlån (finansiering); sjøforsikring; utlån mot
pantesikkerhet; fondsopprettelse; mynttaksering;
innsamlingsbyråer; pantelån; eiendomsomsetning;
taksering av fast eiendom; eiendomsmeglere; bestyrelse av
fast eiendom; husleieinnkreving; utleie av kontorer; utleie
av boliger; utleie av leiligheter;
pensjonsutbetalingstjenester; safedeponering;
sparebanker; børsmeglervirksomhet; frimerketaksering;
børsnoteringer; børs- og obligasjonsmeglervirksomhet;
garantier og kausjon; bestyrelse av familiestiftelser.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester;
kommunikasjon ved dataterminaler; telegrafisk
meddelelse; telefonisk kommunikasjon; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk post;
telefakstjenester; informasjon om telekommunikasjon;
budtjenester; nyhetsbyråer; radiokringkasting; utleie av
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;
satellittoverføring; telegramforsendelse; telegrafitjenester;
telefontjenester; fjernsynskringkasting;
fjernskrivertjenester; telegramoverføring; telegrambyråer;
kryptografering av datakommunikasjon; elektronisk
overføring av data og dokumenter ved kryptering;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon på
elektrisk kommunikasjon via videospillmaskiner og
computerterminaler; kommunikasjon via
computerterminaler; mobiltelefonkommunikasjon;
elektronisk post; kommunikasjon via computerterminaler
fra optiske fibernettverk; leie, utleie og/eller leasing av
telekommunikasjonsutstyr, nemlig telefoner og
telefaksapparater.
KL. 41: Fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet;
dressur av dyr; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer;
organisering og ledelse av symposium; arrangering av
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter for

kulturelle arrangementer; bokbusstjenester;
kinematografiske tjenester tilbudt on-line fra et
datanettverk; sirkus; korrespondansekurs;
diskotektjenester; dubbetjenester; informasjon vedrørende
utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse;
artistopptredener; underholdningsvirksomhet;
underholdningsinformasjon; filmproduksjon; tjenester
vedrørende spill tilbudt online fra et datanettverk;
pengespillvirksomhet; gymnastikkundervisning;
helseklubbvirksomhet; instruksjon (opplæring); utlån av
bøker; mobile bibliotektjenester; modelltjenester for
kunstnere; filmstudioer; varietéteater; sykepleierskoler;
organisering av lotterier; orkestervirksomhet; organisering
av ball; organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av sportskonkurranser;
fysisk trening; produksjon av radio- og
fjernsynsprogrammer; showoppsetninger; spillehaller;
drift av sportsinstallasjoner; utgivelse av bøker; online
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter fra
computernettverk; radiounderholdning;
innspillingsstudioer; rekreasjons- og fritidsinformasjon;
religionundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av
videokameraer; utleie av kinematografiske filmer; utleie av
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- og
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av idrettsplasser
og stadium; utleie av kulisser; utleie av tennisbaner; utleie
av videokameraer; utleie av videospillere; utleie av
videobånd; tekstforfattervirksomhet; treningsleirtjenester;
undervisning; fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger;
tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter;
opplæringsvirksomhet; videobåndredigering;
videofilmproduksjon; drift av zoologiske hager;
spillevirksomhet fremskaffet online fra et
computernettverk; informasjonstjenester på spill,
musikalske fremførelser og filmfremvisninger fremskaffet
online fra et computernettverk; tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av underholdningsfasiliteter, nemlig
spilleautomatarkader, videoarkader og karaokefasiliteter;
utdannings- og instruksjonsvirksomhet relatert til
kunnskap om utvikling av videospillprogrammer;
utdannings- og instruksjonsvirksomhet relatert til
kunnskap om computergrafikk; planlegging, ledelse eller
promotering av forum og produksjonskunngjøringer
relatert til videospillprogrammer og computergrafikk;
kopivirksomhet av innspilte musikk CD’er;
kopivirksomhet av kodede videobånd, videodisketter,
videodisker og andre videohukommelsesmedia;
informasjonstjenester for underholdning, nemlig for
musikk, film og fjernsynsprogrammer, videoer og spill;
filmfremvisning; filmproduksjon; filmdistribusjon; leie,
utleie og/eller leasing av filmer; leie, utleie og/eller leasing
av underholdningsmaskiner og -apparater, nemlig
myntstyrte spilleapparater tilpasset fjernsynsmottagere,
spilleautomater; leie, utleie og/eller leasing av
spillemaskiner og -apparater.
KL. 42: Arkitekter; loftsrydding; ekthetspåvisning av
kunstarbeider; bakteriologisk forskning;
anretningstjenester; kafeteriaer; kaféer; kantiner; catering;
anstandpersoner (ledsagere); kiropraktor; utleie av klær;
bartjenester; programmering for datamaskiner; utleie av
datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer;
analysering av datasystemer; plantegning i forbindelse
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med bygging; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; miljøvernrådgivning; hvile- og
rekonvalesenshjem; kremasjon; kontaktbyråer;
interiørarkitekter samt -dekorering; detektivbyråer;
motedesigntjenester; utleie av klær; redigering av tekster
samt redaksjonsbyråer; utleie av dresser og kjoler;
moteinformasjon; blomsterarrangering; begravelser; grafisk
formgivning; hårimplantasjon; horoskopstillelser;
hagedyrking; hotellreservering; industridesign;
søppelrydning; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
juridisk forskning; litografisk trykking; loftsrydding;
vedlikehold av dataprogrammer og -software;
manikyrtjenester; ekteskapsbyråer; massasje;
materialtesting; legebehandling; medisinske klinikker;
meteorologisk informasjonstjeneste; mikrofilming;
etterforskning og -søkning etter forsvunne personer;
nyhetsreportasjetjenester; offsettrykking;
optikervirksomhet; organisering av religiøse møter;
emballasjedesign; tjenester ved utveksling av
korrespondanse; fotosettingstjenester;
fotografireportasjer; fotografering; trykkerivirksomhet;
faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); drift av
campingplasser; tilveiebringelse av lokaler for utstillinger;
skaffe hotellplass; kvalitetskontroll; gjenoppretting av
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av
sanitæranlegg; utleie av værelser; utleie av telt; utleie av
salgsautomater; restauranter; konsulentvirksomhet for
sikkerhetsspørsmål; selvbetjeningsrestauranter;
døvetolking; silketrykking; snackbarer;
oversettelsesvirksomhet; utleie av uniformer;
filminnregistrering på videobånd; yrkesveiledning;
meteorologisk informasjonstjeneste; kransebinding;
programmering for datamaskiner for kryptering av data i
computersystemer; vedlikehold av dataprogrammer og
software for kryptering av data i computersystemer;
programmering for datamaskiner for å sikre informasjon i
computersystemer; vedlikehold av computer software for
å sikre informasjon i computersystemer; datakryptering;
datadekryptering; personlig attestering, verifikasjon eller
bevis for brukeren for andre i elektronisk handel skaffet
online; skaffe informasjon om computerspill og
computerspillprogramvare som finnes i blader, håndbøker
og bøker via et datanettverk; planlegging, utvikling,
utarbeidelse, evaluering, produksjon og vedlikehold av
computerspillprogrammer og andre computerprogrammer;
konsultasjonstjenester relatert til utvikling av
computerspillprogrammer og andre computerprogrammer;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 214202 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200103415 (220) Inn dato: 2001.03.14

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer; bokholderimaskiner;
akkumulatorkasser; akkumulatorglass; akkumulatorer,
elektriske; akkumulatorer, elektriske, for kjøretøy;
syrehydrometre; acidmetre for batterier; akustiske
ledninger; akustiske koplere; aktinometre;
addisjonsmaskiner; antenner; aerometre; apparater for
analyse av luft; alarmklokker, elektriske; alarmapparater;
alkoholometre; siktelinjaler; altimetre; amperemetre;
forsterkere; forsterkerrør; underholdningsapparater
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere;
underholdningsmaskiner, automatiske og betjent med
mynter; vindstyrkemålere; tegnefilmer; anodebatterier;
anoder; automatiske telefonsvarere; refleksfrie
solskjermer; blendfrie briller; blendfrie visirer;
tyverivarslingsapparater; antikatoder; apparater for spill
tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere;
asbestklær for beskyttelse mot brann; asbesthansker for
beskyttelse mot ulykker; audiovisuelle
undervisningsapparater; asimutinstrumenter;
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre;
batterier for belysning; batterier for lommelykter;
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy;
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, lysende;
betatroner; kikkerter; blåkopiapparater;
kontrollinstrumenter for kjeler; pusteapparater for
undervannssvømming; pusteapparater, med unntak av
kunstig åndedrett; summere; summere, elektriske; kasser
for høyttalere; kabler, elektriske; regneplater;
regnemaskiner; kalibreringsringer; krumpassere;
videokameraer; kondensatorer; kapasitetsmålere;
kapillarrør; tommestokker; beholdere laget spesielt for
fotografiske apparater og instrumenter; kassaapparater;
kassettspillere; katoder; apparater for katodisk
korrosjonsbeskyttelse; sentreringsapparater for
diapositiver; ladeapparater for elektriske batterier;
kjemiske apparater og instrumenter;
kromatografiapparater for laboratoriebruk; sigartennere
for biler; kinematografiske kameraer; strømbrytere;
strømsluttere; renseapparater for fonografplater;
renseapparater for lydopptaksplater; klinometre; klær for
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for
beskyttelse mot brann; spoler, elektriske; myntopererte
porter for parkeringsplasser; myntopererte mekanismer
for fjernsynsapparater; kollektorer, elektriske;
kommutatorer; komparatorer; tastaturer for datamaskiner;
lagerenheter for datamaskiner; mus for datamaskiner;
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operativprogrammer for datamaskiner, registrerte; ytre
enheter for datamaskiner; datamaskiner; ledere, elektriske;
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske;
kontaktlinser; kontakter, elektriske; kontakter, elektriske,
av edelmetall; beholdere for kontaktlinser; beholdere for
objektglass; styreenheter for spill tilpasset bruk
utelukkende med fjernsynsmottakere; omformere,
elektriske; kobbertråd, isolert; kosmografiske
instrumenter; tellere; koplinger, elektriske; likerettere;
syklotroner; databehandlingsapparater;
dekompresjonskamre; avmagnetiseringsapparater for
magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer;
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; membraner
for vitenskapelige apparater; dikteringsmaskiner; DVD-
leselagre; utladningsrør, elektriske, for andre formål enn
belysning; avstandsmåleapparater;
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater for
vitenskapelige formål; distribusjonsmaskiner,
automatiske; dykkerapparater; dykkermasker;
dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere, elektriske;
døråpnere, elektriske; doseringsapparater; dosimetre;
tørkestativ for bruk i fotografi; målebånd for kjolesøm;
tørkeapparater for fotografiske bilder; dynamometre;
øreplugger for dykkere; redigeringsanordninger for
kinematografiske filmer; apparater for gjennomlysing av
egg; lysbueskjæreapparater; lysbuesveiseapparater;
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring av
industrielle operasjoner; strømtapvisere; elektriske
sveiseapparater; installasjonsrør; strømførende skinner for
montering av spot-lamper; elektrodynamiske apparater
for fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske
apparater for fjernstyring av signaler;
elektrolyseanordninger; elektromagnetiske spoler;
elektroniske oppslagstavler; elektroniske
lommetranslatører; elektroniske merker for varer;
elektropletteringsapparater; betjeningsapparater for
heiser; kodede kort, magnetiske; epidiaskoper; ergometre,
slukningsapparater; brillefutteral; brillekjeder; brillesnor;
brilleinnfatninger; briller; okular; øyenskjermer;
telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer;
filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtrer for
pustemasker; UV-filtrer for fotografi; brannalarmer;
bankeapparater for brannslukning; brannslukningstepper;
brannbåter; brannbiler; brannstiger;
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger;
strykejern, elektriske; flottører for bading og svømming;
disketter; fluorescensskjermer; tåkesignaler, ikke-
eksplosiv; matanalyseapparater; rammer for diapositiver;
frekvensmålere; drivstoffpumper for servicestasjoner;
ovner for laboratorieforsøk; møbler laget spesielt for
laboratorier; sikringstråd; sikringer; galvaniske batterier;
galvaniseringsapparater; galvanometre;
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon;
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner;
gassmålere; måleinstrumenter; elektriske ledere belagt med
glass; satinerapparater for fotografiske bilder; hansker for
dykkere; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for
industrielle formål; hansker for beskyttelse mot ulykker;
stigningsmålere; gittere for batterier; elektrotermiske
krøllruller, elektrisk oppvarmede;
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater;
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier;
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler;
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre;
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske

ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger;
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, elektriske,
for tenning på avstand; instrumenter for måling av helling;
inkubatorer for bakteriekulturer; integrerte kretser;
interkommunikasjonsapparater; faktureringsmaskiner;
ionisasjonsapparater, ikke for behandling av luft;
styrespaker for spill tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; forbindelsesmuffer for elektriske
kabler; kaleidoskop; kilometertellere for kjøretøy;
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett;
laktodensimetre; laktometre; bærbare datamaskiner,
laseranordninger, ikke for medisinske formål; solblendere;
objektiv for astrofotografi; brevvekter;
nivellerinstrumenter; redningsbelter; redningsbøyer;
redningsvester; redningsnett; redningsapparater og utstyr;
redningsflåter; lynavledere; låser, elektriske; høyttalere;
lysbildeapparater; magnetiske databærere;
magnetbåndskrivere; magnetbånd; magnettråder; magneter;
avsminkingsapparater, elektriske; manometre;
markeringsbøyer; master for radioantenner; instrumenter
og maskiner for materialprøving; matematiske
instrumenter; måleredskap; måleapparater;
måleinnretninger, elektriske; måleglass; måleinstrumenter;
måleskjeer; mekaniske skilt; megafoner; vaterpass med
kvikksølv; metalldetektorer for industrielle eller militære
formål; meteorologiske ballonger; meteorologiske
instrumenter; målere; metronomer;
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for
optiske instrumenter; mikrometre; mikrofoner;
mikroprosessorer; mikroskoper; mikrotomer; miltellere
for kjøretøy; speil for inspisering av arbeid; modem;
apparater for pengetelling og -sortering;
overvåkningsapparater, elektriske; motordrevne
brannbiler; nautiske apparater og instrumenter; marine
signalapparater; navigasjonsinstrumenter; stifter for
platespillere; neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker;
bærbare datamaskiner i notisbokformat;
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske
apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker;
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske
lanterner; optiske linser; oscillografer; ovner for
laboratorieforsøk; apparater for omtapping av oksygen;
parkometre; partikkelakseleratorer; pedometre;
periskoper; fonografplater; fotometre;
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler;
stanglorgnetter; kjeder for stanglorgnetter; snorer for
standlorgnetter; innfatninger for stanglorgnetter; pipetter;
planimetre; anoder for batterier; plottere; hengelodd;
loddeliner; lommekalkulatorer; polarimetre;
frimerkemålere; presisjonsvekter;
presisjonsmåleapparater; trykkmålere;
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindinaktorer;
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk
sammen med datamaskiner; sonder for vitenskapelige
formål; fremvisningsapparater; fremvisningsskjermer;
beskyttelsesanordninger for personlig bruk mot ulykker;
vernehjelmer; vernemasker; beskyttelsesdrakter for
flygere; hullkortmaskiner for kontorer; trykknapper for
ringeapparater; pyrometre; amperetimeindikatorer;
radarapparater; radiografiske apparater for industrielle
formål; radiologiskjermer for industrielle formål;
radioapparater; radiotelegrafiapparater;
radiotelefoniapparater; sikkerhetsutstyr for jernbanedrift;
avstandsmålere; platespillere; refleksbrikker til bruk for å
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hindre trafikkulykker; refraktometre; refraktorer;
reguleringsapparater, elektriske; reléer, elektriske;
fjernstyringsapparater; motstandsanordninger, elektriske;
respiratorer for filtrering av luft; destillerkolber; stativer
for destillerkolber; omdreiningstellere; reostater; veiskilt,
lysende eller mekaniske; ønskekvister for vannsøking;
røntgenapparater, ikke for medisinske formål;
røntgenfilmer, eksponerte; sukkermålere; sikkerhetsnett;
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere);
satellitter for vitenskapelige formål; vekter; skjermer for
fotogravyr; skrueskjæremålere; selvregulerende
drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; kapper for
elektriske kabler; sko for beskyttelse mot ulykker,
bestråling og brann; siktekikkerter for skytevåpen;
signalklokker; signallykter; signalbøyer; signaltavler,
lysende eller mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende
eller mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver;
lysbildefremvisere; skyve-tommestokker;
hellingsindikatorer; salgs- og spilleautomat;
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede;
programvare for spill tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; solbatterier; hjelmer for
loddearbeidere; loddeapparater, elektriske; loddebolter,
elektriske; sonar-anordninger; lydalarmer;
loddingsapparater og -maskiner; loddeledninger;
loddeliner; gnistfangere; roperter; brilleglass;
spektrografapparater; spektroskoper;
fartskontrollapparater for kjøretøy; fartsvisere;
hastighetsvelgere for platespillere; sfærometre; vaterpass;
sprinkleranlegg for brannvern; stativer for fotografiske
apparater; startkabler for motorer; styreapparater,
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk;
grammofonnåler; sulfitometre; solbriller;
oppmålingsapparater og -instrumenter; målekjeder;
oppmålingsinstrumenter; nivellerkikkerter; badebelter;
badevester; strømfordelingstavler; brytere, elektriske;
takometre; båndopptakere; taximetre;
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd;
telemetre; telefonapparater; telefonmottakere;
telefonsendere; telefontråd; fjernskrivere; fjernpromptere;
fjernavbrytere; teleskoper; fjernsynsapparater;
temperaturindikatorer; reagensglass; testeapparater, ikke
for medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske;
teodolitter; termojoniske rør og lamper; termometre, ikke
for medisinske formål; termostater; termostater for
kjøretøy; gjengetellere; billettautomater;
tidsmåleapparater; tidsbrytere, automatiske; pickup-
armer for platespillere; totalisatorer; sendere for
elektroniske signaler; fremvisningsapparater for
diapositiver; treføtter for kameraer; korsbommer,
automatiske; urinometre; vakuummetre; variometre;
varselstrekanter for kjøretøy; radioer for kjøretøy;
myntautomater; nonier; videokassetter;
videospillkassetter; videobåndopptakere; videoskjermer;
billedtelefoner; videobånd; søkere, fotografiske;
viskosimetre; spenningsregulatorer for kjøretøy;
voltmetre; voteringsmaskiner; trådtellere;
vannstandmålere; svømmevinger; bølgemålere; brovekter;
veieapparater og -instrumenter; vekter; vektlodd;
sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder;
fløytealarmer; ledninger, elektriske;
tekstbehandlingsprogrammer, tekstbehandlingsmaskiner;
beskyttende ansiktsskjermer for arbeidere; røntgenfilmer,

eksponerte; røntgenbilder for andre formål enn
medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, ikke for
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske formål;
datakrypteringsprogram; datadekrypteringsprogram;
informasjonsverifiseringsutstyr til bruk med
databehandlingsutstyr; informasjonskrypteringsutstyr;
informasjonsmikroprogrammeringsutstyr;
krypteringsutstyr brukt for en sammenpakking innen
telekommunikasjon; computerprogrammer og andre
brukerprogrammer for videospill til bruk for design og
utvikling av videospillprogram; computerprogrammer for
assembler, kompilatorer og softwareutvikling;
computerprogrammer som designer computere.
KL. 16: Adresseplater for adresseringsmaskiner;
adresseklisjéer; adresseringsmaskiner; klebebånd for
papirvarer og husholdningsbruk; limbånd for papirvarer
og husholdningsbruk; plakatholdere av papir eller kartong;
albumer; almanakker; akvareller; akvariedeksler;
arkitektmodeller; aritmetiske tabeller; atlas; poser til bruk
i mikrobølgeovner; kuler for kulepenner; papirsmekker;
tavler; gardiner av papir; trekkpapir; lyskopier; duk for
bokbinding; bokbindingstråder; bokbindingsmaterialer;
innbundne bøker; bokstøtter; hefter; bokmerker; bøker;
hylser for flasker av kartong eller papir; emballasje for
flasker av kartong eller papir; penneskrin; esker av
kartong eller papir; regnetabeller; kalendere; lerret for
maling; karbonpapir; kartong; kartongvarer; papphylser;
kort; kataloger; kritt for litografier; krittholdere;
rosenkranser; tegnekull; kart; farvelitografier; sigarbånd;
hefteklemmer for kontor; bokbindingsstoffer; brikker av
papir; tegneserier; passere for tegning; vinkelhaker;
konfetti; kontrolljetonger; tråd for bokbinding;
potteskjulere av papir for blomsterpotter; melke- og
fløtekartonger; dekalkomanibilder; diagrammer; T-linjaler;
tegnebrett; tegneinstrumenter; tegnemateriell;
tegneblokker; tegnepenner; tegnestifter; tegnesaker;
tegnevinkler; duplikatorer; elastiske bånd for kontorbruk;
papir for elektrokardiogram; galvanoplastiske klisjéer;
graveringsplater; graverte kunstgjenstander;
konvoluttklistremaskiner for kontorer;
raderingsprodukter; raderingssjablonger; etsenåler;
raderinger; stoffer for bokbinding; ansiktshåndklær av
papir; filtreringspapir; blomsterpotteskjulere av papir;
dokumentomslag; fyllepenner; kurvelinjaler; geografiske
kart; lim for papirvarer og husholdningsbruk;
marmoreringskammer; grafiske trykk; grafiske
fremstillinger; grafiske reproduksjoner;
lykkeønskningskort; gummiert lerret (papirhandelvarer);
håndapparater for etikettering; armstøtter for malere;
lommetørklær av papir; skrifttypemodeller for kopiering;
hatteesker av kartong; hektografer: histologiske snitt for
undervisningsformål, malerruller; hygienisk papir;
indeksregistre; kinesisk blekk; akvarier (innendørs); blekk;
blekkstifter; blekkputer; fargebånd; fargebånd for printere;
sverteduker for dokumentreproduksjonsmaskiner;
sverteduk for duplikatorer; blekkholdere; blekkhus;
fiskelim for papirvarer eller husholdningsbruk;
dokumentomslag; etiketter, ikke av tekstil; brevkurver;
litografiske steiner, litografiske kunstgjenstander;
litografier; ringpermer; lysende papir; markeringskritt;
ølbrikker; stensilapparater og -instrumenter; modellerkitt;
modellermasse, modellerpasta, modellervoks, ikke for
dental bruk; hilsningskort med musikk;
avsminkingsservietter av papir; flyveblad; aviser;
pennesplitter; pennesplitter av gull; notisbøker,
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nummereringsapparater; datostempler;
perforeringsapparater for kontorbruk; kontorrekvisita,
unntatt møbler; oljetrykk; innpakningsmateriale av
stivelse; innpakningspapir; malerkoster; pensler for
malere; staffeli for malere; paletter for malere; brosjyrer;
papir; dokumentklyper; papir for registreringsapparater;
papirbånd; papirbånd og -kort for registrering av
dataprogrammer; binders; brevpresser; pappmasjé;
pergamentpapir; passomslag; klister for papirvarer eller
for husholdningsbruk; mønstre for kjolesøm; mønstre for
klær; pennaler, penneklemmer, pennetørkere;
blyantholdere; blyantstiftholdere; blyantstifter;
blyantspissere; blyantspissemaskiner; blyanter;
penneholdere; perforert papp for Jacquardvev;
tidsskrifter; fotogravyrer; fotografiholdere; fotografier;
bilder; plakater av papir eller kartong; kuvertbrikker av
papir; planleggere; klebende, strekkbar plastfilm for
palletering; plastfilm for emballering; plastilin for
modellering; spillkort; portretter; frimerker; postkort;
plakater; trykksaker; trykte publikasjoner; trykte
timetabeller; filtunderlag for trykking, ikke av tekstil;
regletter for trykking; trykklisjéer; trykkerityper;
prospekter; støvsugerposer av papir; valser for
skrivemaskiner; rosenkranser; viskelær; utklippsbøker;
forseglingsmasse (papirhandel); forseglingsmaskiner for
kontor; forseglingsstempler; forseglingsoblater;
forseglingsvoks; selvklebende bånd for papirvarer eller
husholdningsbruk; folier av regenerert cellulose for
emballasje; skilt av papir eller kartong; sølvpapir; grifler;
sangbøker; spoler for fargebånd; vinkellinjaler;
stempelputer; stempelholdere; holdere for penner og
blyanter; stifter for kontorbruk; skrivesaker;
stålbokstaver; stålpenner; mønsteretuier; sjablonger;
stensiler; bordtepper av papir; bordduker av papir;
bordbrikker av papir; bordservietter av papir; kortryttere
for kartotekkort; skredderkritt; avrivingskalendere;
jordglobuser; tegnestifter; billetter; papirservietter for
fjerning av sminke; toalettpapir; papirhåndklær;
kalkerlerret; rissenåler for tegneformål; kalkerpapir;
kalkertegninger; brett for sortering og telling av mynter;
tastatur for skrivemaskiner; bånd for skrivemaskiner;
vignetteringsapparater; viskosefolier for emballasje;
vokset papir; papir av tremasse; innpakningspapir;
mansjetter for å holde på plass skriveinstrumenter;
skrivepensler; skrivekritt; skriveinstrumenter;
skrivematerialer; skrive- eller tegnebøker; skriveunderlag;
skrivepapir; skrivetavler; skriveplater.
KL. 28: Bueskyttertilbehør; backgammonspill; baller for
spill; vektstenger til vektløfting; baseballhansker; balltre
for spill; bjeller for juletre; biljardkuler; tupper til
biljardkøer; biljardkøer; biljardmarkører; biljardbånd;
biljardbord; luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh;
apparater for kroppsoppbygging; apparater for trening av
kroppen; apparater og maskiner for bowling; buer for
bueskyting; boksehansker; byggesett (leketøy); holdere
for lys for juletrær; kalk for biljardkøer; dambrett;
sjakkspill; sjakkbrett; føtter for juletrær; juletrær av
syntetiske materialer; skyteskiver for leirdueskyting;
klatreseletøy; myntstyrte biljardbord; trylleapparater;
cricketvesker; terningsbeger; dartpiler; lokkemat for jakt
eller fiske; terninger; diskos; dukker; dukkesenger;
dukkeklær; tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer;
dominospill; dambrett; håndvekter (manualer); skikanter;
tivoliapparater; fektehansker; fektemasker; fektevåpen;
fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; flottører for

fiske; floretter for fekting; håndholdte spill med flytende
krystallskjermer/display; håndholdte elektroniske spill;
hansker for spill; golfbager med eller uten hjul; golfkøller;
golfhansker; fortom for fisking; tarmstrenger for racketer;
hangglidere; hockeykøller; hesteskospill; skøyter for is;
tråvinder for draker; draker; håver for sportsfiskere;
fiskesnører; lokkemat for jakt eller fiske; mah-jong
(kinesisk selskapsspill); kuler for spill; marionetter; nett
(sportsartikler); kjegler; paraglider; selskapsspill;
selskapsleker; lekeballonger; lekeballer; tøyleker;
lekedukker; ringspill; racketer; fiskesneller; leker med
ringer; gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller for
stasjonære treningssykler; seilebrett; forminskede
modeller av kjøretøyer; skiskraper; fjærballer (spill);
rullebrett; skøyter (støvel med skøytejern); skibindinger;
ski; kjeglespill; overtrekk for ski; stasjonære
treningssykler; strenger for racketer; surfingbrett;
surfingski; husker; bord for fotballspill; bord for
tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; tennisnett;
teatermasker; karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy;
leketøy; leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks.
KL. 35: Regnskapstjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; annonsebyråer; annonse- og
reklamevirksomhet via postordre; auksjonssalg;
regnskapskontroll; reklameoppslag; bokføring;
forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; etterforskning for forretninger;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om
bedriftsledelse; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse
for utøvende kunstnere; rådgivning for forretningsledelse;
bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon;
bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter;
innsamling av informasjon for bruk i databaser; analyse av
kostnadspriser; demonstrasjon av varer; utsendelse av
reklamemateriell; utsendelse av reklameannonser;
utsendelse av vareprøver; dokumentkopiering;
økonomiske beregninger; rasjonaliseringsekspertise;
arbeidsformidling; evaluering av trær på rot; evaluering av
ullvarer; klassifisering av ullvarer; import- og
eksportagenturer; lokalisering av varevogner ved hjelp av
computer; markedsundersøkelser; markedsstudier;
modelltjenester for reklame og salg; utleie av
kontormaskiner og -utstyr; meningsmåling; organisering av
handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for
salg og markedsføring; utendørsreklame; utarbeidelse av
lønningslister; konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; personellrekruttering; fotokopiering;
Public Relation (PR-virksomhet); publisering av
reklametekster; publisitetsvirksomhet; reklamebyråer;
utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklamemateriell;
radioreklame og -annonsering; omflyttingstjenester; utleie
av reklameplass; utleie av fotokopieringsmaskiner;
sekretærtjenester; dekorering av butikkvinduer; stenografi;
statistisk informasjon; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; utarbeidelse av skatteberegning;
fjernsynsannonsering; fjernsynsreklame; transkripsjon
(avskrift); maskinskrivning; oppdatering av
reklamemateriale; taksering av trær på rot;
tekstbehandling; levering av kommersiell salgsinformasjon;
tilveiebringelse av informasjon ved salg av CD’er for
musikk, videosoftware, spillsoftware,
forretningssoftware, utdannelsessoftware, multimedia
software og simuleringssoftware; salg av
postordrekataloger vedrørende klær, sko, kosmetikk,
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videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; salg via postordre av klær, sko, kosmetikk,
videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; online salg av klær, sko, kosmetikk,
videospill, DVD-videoer, CD’er for musikk og software
for videospill; salg av drogeri- og apotekvarer; salg via
computerkommunikasjon og interaktiv fjernsyn av klær,
sko, kosmetikk, videospill, DVD-videoer, CD’er for
musikk og software for videospill.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester;
kommunikasjon ved dataterminaler; telegrafisk
meddelelse; telefonisk kommunikasjon; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk post;
telefakstjenester; informasjon om telekommunikasjon;
budtjenester; nyhetsbyråer; radiokringkasting; utleie av
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;
satellittoverføring; telegramforsendelse; telegrafijenester;
telefontjenester; fjernsynskringkasting;
fjernskrivertjenester; telegramoverføring; telegrambyråer;
kryptografering av datakommunikasjon; elektronisk
overføring av data og dokumenter ved kryptering;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon på
elektrisk kommunikasjon via videospillmaskiner og
computerterminaler; kommunikasjon via
computerterminaler; mobiltelefonkommunikasjon;
elektronisk post; kommunikasjon via computerterminaler
fra optiske fibernettverk; leie, utleie og/eller leasing av
telekommunikasjonsutstyr, nemlig telefoner og
telefaksapparater.
KL. 41: Fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet;
dressur av dyr; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer;
organisering og ledelse av symposium; arrangering av
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter for
kulturelle arrangementer; bokbusstjenester;
kinematografiske tjenester tilbudt on-line fra et
datanettverk; sirkus; korrespondansekurs;
diskotektjenester; dubbetjenester; informasjon vedrørende
utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; utdannelse;
artistopptredener; underholdningsvirksomhet;
underholdningsinformasjon; filmproduksjon; tjenester
vedrørende spill tilbudt online fra et datanettverk;
pengespillvirksomhet; gymnastikkundervisning;
helseklubbvirksomhet; instruksjon (opplæring); utlån av
bøker; mobile bibliotektjenester; modelltjenester for
kunstnere; filmstudioer; varietéteater; sykepleierskoler;
organisering av lotterier; orkestervirksomhet; organisering
av ball; organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av sportskonkurranser;
fysisk trening; produksjon av radio- og
fjernsynsprogrammer; showoppsetninger; spillehaller;
drift av sportsinstallasjoner; utgivelse av bøker; online
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter fra
computernettverk; radiounderholdning;
innspillingsstudioer; rekreasjons- og fritidsinformasjon;
religionundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av
videokameraer; utleie av kinematografiske filmer; utleie av
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- og
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av idrettsplasser

og stadium; utleie av kulisser; utleie av tennisbaner; utleie
av videokameraer; utleie av videospillere; utleie av
videobånd; tekstforfattervirksomhet; treningsleirtjenester;
undervisning; fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger;
tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter;
opplæringsvirksomhet; videobåndredigering;
videofilmproduksjon; drift av zoologiske hager;
spillevirksomhet fremskaffet online fra et
computernettverk; informasjonstjenester på spill,
musikalske fremførelser og filmfremvisninger fremskaffet
online fra et computernettverk; tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av underholdningsfasiliteter, nemlig
spilleautomatarkader, videoarkader og karaokefasiliteter;
utdannings- og instruksjonsvirksomhet relatert til
kunnskap om utvikling av videospillprogrammer;
utdannings- og instruksjonsvirksomhet relatert til
kunnskap om computergrafikk; planlegging, ledelse eller
promotering av forum og produksjonskunngjøringer
relatert til videospillprogrammer og computergrafikk;
kopivirksomhet av innspilte musikk CD’er;
kopivirksomhet av kodede videobånd, videodisketter,
videodisker og andre videohukommelsesmedia;
informasjonstjenester for underholdning, nemlig for
musikk, film og fjernsynsprogrammer, videoer og spill;
filmfremvisning; filmproduksjon; filmdistribusjon; leie,
utleie og/eller leasing av filmer; leie, utleie og/eller leasing
av underholdningsmaskiner og -apparater, nemlig
myntstyrte spilleapparater tilpasset fjernsynsmottagere,
spilleautomater; leie, utleie og/eller leasing av
spillemaskiner og -apparater.
KL. 42: Arkitekter; loftsrydding; ekthetspåvisning av
kunstarbeider; bakteriologisk forskning;
anretningstjenester; kafeteriaer; kaféer; kantiner; catering;
anstandpersoner (ledsagere); kiropraktor; utleie av klær;
bartjenester; programmering for datamaskiner; utleie av
datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer;
analysering av datasystemer; plantegning i forbindelse
med bygging; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; miljøvernrådgivning; hvile- og
rekonvalesenshjem; kremasjon; kontaktbyråer;
interiørarkitekter samt -dekorering; detektivbyråer;
motedesigntjenester; utleie av klær; redigering av tekster
samt redaksjonsbyråer; utleie av dresser og kjoler;
moteinformasjon; blomsterarrangering; begravelser; grafisk
formgivning; hårimplantasjon; horoskopstillelser;
hagedyrking; hotellreservering; industridesign;
søppelrydning; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
juridisk forskning; litografisk trykking; loftsrydding;
vedlikehold av dataprogrammer og -software;
manikyrtjenester; ekteskapsbyråer; massasje;
materialtesting; legebehandling; medisinske klinikker;
meteorologisk informasjonstjeneste; mikrofilming;
etterforskning og -søkning etter forsvunne personer;
nyhetsreportasjetjenester; offsettrykking;
optikervirksomhet; organisering av religiøse møter;
emballasjedesign; tjenester ved utveksling av
korrespondanse; fotosettingstjenester;
fotografireportasjer; fotografering; trykkerivirksomhet;
faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); drift av
campingplasser; tilveiebringelse av lokaler for utstillinger;
skaffe hotellplass; kvalitetskontroll; gjenoppretting av
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av
sanitæranlegg; utleie av værelser; utleie av telt; utleie av
salgsautomater; restauranter; konsulentvirksomhet for
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sikkerhetsspørsmål; selvbetjeningsrestauranter;
døvetolking; silketrykking; snackbarer;
oversettelsesvirksomhet; utleie av uniformer;
filminnregistrering på videobånd; yrkesveiledning;
meteorologisk informasjonstjeneste; kransebinding;
programmering for datamaskiner for kryptering av data i
computersystemer; vedlikehold av dataprogrammer og
software for kryptering av data i computersystemer;
programmering for datamaskiner for å sikre informasjon i
computersystemer; vedlikehold av computer software for
å sikre informasjon i computersystemer; datakryptering;
datadekryptering; personlig attestering, verifikasjon eller
bevis for brukeren for andre i elektronisk handel skaffet
online; skaffe informasjon om computerspill og
computerspillprogramvare som finnes i blader, håndbøker
og bøker via et datanettverk; planlegging, utvikling,
utarbeidelse, evaluering, produksjon og vedlikehold av
computerspillprogrammer og andre computerprogrammer;
konsultasjonstjenester relatert til utvikling av
computerspillprogrammer og andre computerprogrammer;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 217442 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200200263 (220) Inn dato: 2002.01.17

(540)

LAKSEKOFFERT
(730) Innehaver: Nils Paulsen, Veamyr 53, 4276
Vedavågen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende); fiskeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 218387 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200013102 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

ELASTICA
(730) Innehaver: Connective Tissue Imagineering LLC,
205 South West Street, Suite A, Visalia, CA 93291, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetiske komposisjoner, nemlig kremer, lotion,
tonere og lignende kosmetiske hudpleiepreparater.
KL. 5: Farmasøytiske komposisjoner, nemlig kremer,
lotion, tonere og lignende farmasøytiske
hudpleiepreparater.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.28, 76/036,706

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 218924 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210784 (220) Inn dato: 2002.11.13

(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. 16: Publikasjoner, nemlig strategiguider,
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier,
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle
innen feltene dataspill, science fiction, spill og
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner,
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer,
utklippstavler, skrivebordssett (desk set), penne- og
blyantholdere, monterte og umonterte fotografier,
plakater, magnettavler, notatblokker, binders,
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere,
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker,
gratulasjonskort og notatkort.
KL. 25: Skjorter, vester, trøyer, gensere, treningsbukser,
bukser, kjeledresser, shorts, lekedrakter (rompers), jakker,
caps, pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper,
nattskjorter og -trøyer, bukseseler, overaller, frakker,
kapper, svetteremmer, skjerf, sjal, hansker, votter, sokker,
trikotasje, strikkevarer, strømper, undertøy, fottøy,
hodeplagg, hatter, slips, solskjermer (hodeplagg),
håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, forklær og
maskeradekostymer og Halloweenkostymer.
KL. 28: Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker;
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike;
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn;
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte
lekekjøretøyer; flyveplater (flying discs); oppblåsbare
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs
sove- og leketelt; plysjleketøy; hånddukker;
lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett;
lekebarberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter;
sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler;
skyteskivesett; juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner;
håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill;
dataspillinnsatser (cartridges), dataspillkassetter og -bånd;
videospillinnsatser (cartridges); videospillkassetter;
flippermaskiner; modellbyggesett av lekefigurer;
lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer;

golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer;
gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi;
baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for
transport av sportsutstyr, nemlig golf-, basketball-,
baseball- og tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og
bygge- og konstruksjonsleker; barnesengkjøretøyer (crib
mobiles); kjøretøyer for barn; målskivesett bestående av
en målskive, plastsugekopp-dartpiler og en leke-
dartpistol; spillkort.
KL. 41: Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og en
hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene
dataspill, science fiction, spill og underholdning;
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og
dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon og
distribusjon av spillefilmer og fjernsynsprogrammer;
underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer
innen feltene dataspill, science fiction, spill og
underholdning.

(300) Prioritet:
US, 2002.05.30, 78/132179
US, 2002.05.30, 78/132183
US, 2002.05.30, 78/132187
US, 2002.05.30, 78/132190

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219454 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 19973643 (220) Inn dato: 1997.05.09

(540)

TMC
(730) Innehaver: Timberjack OY, Lokomonkatu 21, SF-
33100 Tampere, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Mekaniske styreanordninger for drift av
skogbruksmaskiner og annet skogsutstyr, spesielt for
drivverk, transportør, motor og andre hjelpeoperasjoner.
KL. 9: Automatiske styreanordninger (elektriske) for
transportører innen skogbruk, skogbruksmaskiner og
annet utstyr for skogbruk, spesielt for drivverk,
transportør, motor og andre hjelpeoperasjoner.
KL. 12: Mekaniske styreanordninger for transportører
innen skogbruk (kjøretøy), spesielt for drivverk,
transportør, motor og andre hjelpeoperasjoner.

(300) Prioritet:
FI, 1996.11.12, TI99604706

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219455 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200014927 (220) Inn dato: 2000.12.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater,
særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater, herunder
findelingsapparater, røre- og eltemaskiner, presser,
saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske apparater til
avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for
husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask,
apparater til skopuss og støvsugere; deler til de
forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og
støvfilterposer til støvsugere.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og
styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner
og -apparater; maskinlesbare databærere med eller uten
innregistrerte data for husholdningsapparater; elektriske
utleveringsapparater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og -programmer for styring og
betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmholdeapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere;
ventilasjonsapparater, spesielt vifter, luktfiltre,
luktavtrekksapparater og -hetter, klimaapparater og
apparater til forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere,
vannrørsapparater og sanitæranlegg, spesielt armaturer for
damp-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsapparater,
varmtvannsbeholdere og -beredere; oppvaskkummer;
varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219456 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200015833 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

(730) Innehaver: Rasterex (International) AS,
Gjerdrumsvei 10 A, 0486 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvarer (innregistrerte EDB-programmer),
optiske og magnetiske databærere,
databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner,
computer periferiutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219457 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200111634 (220) Inn dato: 2001.09.26

(540)

(730) Innehaver: Atlantic-Watch Production Ltd
(Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch
Production SA), Bündengasse 18, CH-2540 Grenchen,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener, ur og
kronometriske produkter og instrumenter og deler dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219458 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200112649 (220) Inn dato: 2001.10.24

(540)

(730) Innehaver: Johnsen & Johnsen, New Brunswick,
NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Datamaskinstyrt online utveksling av
informasjon og bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter innen helseomsorg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219459 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200112650 (220) Inn dato: 2001.10.24

(540)

JOHNSON & JOHNSON
GATEWAY

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Datamaskinstyrt online utveksling av
informasjon og bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter innen helseomsorg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219460 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200112651 (220) Inn dato: 2001.10.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Datamaskinstyrt online utveksling av
informasjon og bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter innen helseomsorg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219461 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200112848 (220) Inn dato: 2001.10.29

(540)

SORENTO
(730) Innehaver: Kia Motors Corp, 231 Yangjae-dong,
Seocho-gu, Seoul 137-938, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Passasjerbiler, lastebiler, varebiler, minivarebiler,
busser, minibusser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219462 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200113377 (220) Inn dato: 2001.11.13

(540)

(730) Innehaver: Infosys Technologies Ltd, Plot nr.44,
Electronics City, Hosur Road, Bangalore 561 229,
Karnataka, IN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computersoftware, periferiutstyr og software
relatert til elektronisk overføring av beskjeder, bilder,
stemmer, lyder, dokumenter og data via globale nettverk;
datamaskiner, dataprogrammer; computersoftware for
bruk med lokalområde-, fjernområde- og/eller globale
computer kommunikasjonsnettverk, nemlig søke etter,
kompilere, indeksere og organisere informasjon,
fremskaffe sikkerhet for kommunikasjonsteknikker;
elektronisk post, elektroniske beskjedtavler og
oppslagstavler, utstyr til lokalnettverk og fjernnettverk,
intranett og eksterne nettverk, videokonferanseutstyr,
computersoftware for søking etter, kompilering,
indeksering og organisering av informasjon, innen
individuelle arbeidsstasjoner eller personlige computere;
media for opptak av software, maskinlesbare databærere
og dataminner, begge fremskaffet med programmer av alle
slag; telekommunikasjonssoftware; computersoftware for
utvikling og utføring av interaktive computer
applikasjoner; computersoftware for integrering av
interaktive computer applikasjoner og sanntidsdata i
analoge og digitale overføringer; computersoftware for
forenkling/tilrettelegging av analoge og digitale
overføringer.
KL. 16: Datamedia, herunder kort, bånd og
datautskriftspapir, bøker og manualer relatert til
databehandling, trykksaker, flyveblader, brosjyrer,
kataloger, instruksjonsark, reklamemateriell og prislister;
foldere for håndtering av informasjon, trykte programmer
for bruk med computere, computer
programmeringsmanualer, datadiagrammer og bånd;
kretsskjemaer og tegninger; trykte materialer tilhørende
teknisk konsultasjon og produktsupport vedrørende
computersoftware; kataloger, bøker og manualer relatert
til computere og databehandling; skrivesaker og
papirvarer, trykksaker og trykte publikasjoner;
brukermanualer, bøker, pamfletter, instruksjons- og
undervisningsmateriell relatert til datatjenester og
telekommunikasjon, spesielt opptak, lagring og
etterfølgende overføring av stemmebeskjeder via telefon
og fremskaffe telekommunikasjonsforbindelser til et

globalt datanettverk, spesielt fremskaffe forbindelser til
Internett.
KL. 35: Teknisk rådgivning for bedriftsetablering og
ledelse; reklamevirksomhet og promotering av andres
varer via et globalt datanettverk, online computertjenester
nemlig fremskaffelse av online detaljsalgstjenester av cd-
rom, videoer og software; administrative tjenester;
forretningsorganisasjonsrådgivning vedrørende elektronisk
handel; oppsetting av databaser.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet; installering og
vedlikehold av computer hardware og
kommunikasjonsapparater.
KL. 38: Sanntidselektroniske overføringer av beskjeder;
fremskaffelse av interaktiv tilgang til tekst, grafikk og
multimedia informasjon via elektronisk kommunikasjon og
analoge og digitale
overføringstelekommunikasjonstjenester; gjøre
telekommunikasjonsnettverk tilgjengelige; ekspedering av
beskjeder, informasjon og data via datalinjer; tjenester
vedrørende innsamling, overføring, behandling og lagring
av beskjeder og data via elektroniske hjelpemidler eller på
annet vis; datakommunikasjonstjenester; tjenester for
overføring, fremskaffelse eller fremvisning av informasjon
for bedrifts- eller hjemlige formål fra en datalagret
databank eller via Internett online informasjonstjenester;
dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
kommunikasjon til Internett.
KL. 42: Vedlikehold av dataprogrammer;
systemanalysering; software installasjon og oppdatering;
rådgivning om de forannevnte tjenester; EDB-
programmering; informasjons- og rådgivningstjenester
relatert til alle de forannevnte tjenester; designtjenester;
computer programmeringstjenester; produktdesign og -
utvikling; idébanktjenester; idédugnadstjenester; design,
tegning og kommisjonert skriving, alt for kompilering av
web-sider på Internett; opprettelse og vedlikehold av
websteder; computersoftware design og implementering
for andre av software brukt for automatisert ledelse av
salg over et globalt datanettverk; design og utvikling av
software for Internett websteder og applikasjoner;
utvikling og oppdatering av databaseapplikasjoner;
forsknings-, analyse-, software- og
computersystemprosjekter; ingeniørvirksomhet
(ekspertise), teknisk forskning; teknisk prosjektforskning;
forskning og utvikling av nye produkter; konsultasjoner
vedrørende computersoftware, computer hardware,
computer nettoppbygging og dataassistert forskning;
utvikling og drift av online elektroniske handelsløsninger
for kjøp og salg av forskjellige varer og tjenester over
Internett på vegne av og/eller til kunder, konsultasjoner
vedrørende Internett-tjenester; design av websteder;
teknisk ledelse av websteder og Internett-tjenester;
fremskaffelse av Internett websteds innhold.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219463 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200114245 (220) Inn dato: 2001.12.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 277
Solli, 0204 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier
og -undersøkelser; spredning av reklameannonser;
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av
reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; rådgivning om
reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om
forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av
avtale om anskaffelse og salg av varer samt
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av
matvarer, husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg
av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy,
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og
fett; salg av 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; salg av jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre
klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til
dyr, malt; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av
drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg
av husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull,
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler og
andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering,
flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer,
eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219464 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200200562 (220) Inn dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: Elmedistrål Skandinavia AS, Karl
Johansgate 2, 0154 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 44: Medisinsk behandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219465 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200200563 (220) Inn dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: Elmedistrål Skandinavia AS, Karl
Johansgate 2, 0154 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 44: Medisinsk behandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219466 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200201997 (220) Inn dato: 2002.03.06

(540)

LIGNOGRO
(730) Innehaver: Borregaard Industries Ltd Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; tilsetningsstoffer
bestående av lignin, lingosulfonater og deres derivater for
bruk alene eller i formuleringen av kjemiske produkter
brukt i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler,
plantevekststimulerende midler; humate.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219467 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200201998 (220) Inn dato: 2002.03.06

(540)

BORREGRO
(730) Innehaver: Borregaard Industries Ltd Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; tilsetningsstoffer
bestående av humussyre, fulviksyre og deres derivater for
bruk alene eller i formuleringen av kjemiske produkter
brukt i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler,
plantevekststimulerende midler; humate.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219468 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200203754 (220) Inn dato: 2002.04.22

(540)

OTOL
(730) Innehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-
2605 Brøndby, DK

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219469 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200203792 (220) Inn dato: 2002.04.23

(540)

EASYDEPLOY
(730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover
Street, Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
tilveiebringe kontakt mellom leverandører, selgere,
logistikkpartnere og kunder i forbindelse med salg av
computer hardware, -software og computer services via
internett, forretningskonsultasjoner og prosjektbestyrelse
for leverandører, selgere, logistikkpartnere og kunder
innen området computerhardware og -software;
detaljsalgtjenester innen området computerhardware og -
software solgt via internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219470 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200204206 (220) Inn dato: 2002.05.07

(540)

KOMPLETT.NO
(730) Innehaver: Komplett ASA, Postboks 2094, 3249
Sandefjord, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske apparater og instrumenter samt apparater
og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr,
dataprogrammer og datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219472 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200205274 (220) Inn dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: AS H Koppernæs & Sønner, Breivika
Industriveg 4, 6018 Ålesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Rednings- og livredningsutstyr, nemlig
redningsbelter, redningsvester, overlevelsesdrakter,
redningsflåter og evakueringssystemer samt mekanismer
for automatisk oppblåsing av slike flåter eller systemer;
livbåter; MOB båter; samt kraner for utsetting av slike og/
eller mekanismer for automatisk utløsing av slike; leidere
og gangveier for sikker evakuering av sjøgående fartøy;
lyslanterner og pyroteknisk varslingsutstyr for bruk til
varsling av nødsituasjoner; verneklær mot stråling og
brann; personlig verneutstyr mot ulykker;
brannsikringsanlegg, brannslukningsapparater og
brannvarslere.
KL. 12: Arbeidsbåter og Fast Rescue båter samt kraner
for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk
utløsing av slike.
KL. 17: Oljevernutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219473 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200205275 (220) Inn dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: AS H Koppernæs & Sønner, Breivika
Industriveg 4, 6018 Ålesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Rednings- og livredningsutstyr, nemlig
redningsbelter, redningsvester, overlevelsesdrakter,
redningsflåter og evakueringssystemer samt mekanismer
for automatisk oppblåsing av slike flåter eller systemer;
livbåter; MOB båter; samt kraner for utsetting av slike og/
eller mekanismer for automatisk utløsing av slike; leidere
og gangveier for sikker evakuering av sjøgående fartøy;
lyslanterner og pyroteknisk varslingsutstyr for bruk til
varsling av nødsituasjoner; verneklær mot stråling og
brann; personlig verneutstyr mot ulykker;
brannsikringsanlegg, brannslukningsapparater og
brannvarslere.
KL. 12: Arbeidsbåter og Fast Rescue båter samt kraner
for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk
utløsing av slike.
KL. 17: Oljevernutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219474 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200206227 (220) Inn dato: 2002.07.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Denso Corp, Kariya-city, Aichi-pref.,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet
plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler
(klebemidler) til industrielle formål.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
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. Registreringen
omfatter ikke elektriske urbrytere.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet:
JP, 2002.04.16, 2002-30968

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219475 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200206700 (220) Inn dato: 2002.07.19

(540)

BIOSTOP
(730) Innehaver: Dansk Bygningsanalyse A/S,
Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Bakterie- og soppdrepende påstrykningsmidler
(maling).
KL. 5: Soppdrepende preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219476 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200206993 (220) Inn dato: 2002.08.01

(540)

EARL JEAN
(730) Innehaver: Earl Jean Inc, 1755 North Main Street,
Los Angeles, CA 90031, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk og toalettprodukter for menn og
kvinner, nemlig kosmetisk hudkrem og lotion; deodoranter
til personlig bruk; preparater til bruk før og etter
barbering, etterbarberingsvann og etterbarberingskrem,
toalettsåper, parfymer og eteriske oljer, til personlig bruk;
eau de cologne; rensekrem og hudvann, talkum pudder,
badeoljer, sjampo og balsam; hårmousse og hårspray.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219477 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200206995 (220) Inn dato: 2002.08.01

(540)

EARL JEAN
(730) Innehaver: Earl Jean Inc, 1755 North Main Street,
Los Angeles, CA 90031, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær til kvinner, menn og barn, nemlig skjorter,
bluser, bukser, shorts, badekåper, badedrakter, pyjamas,
undertøy, bh-er, jakker, kåper, gensere, treningsgensere,
skjerf, skjørt, kjoler, sko, tøfler, joggesko og støvletter,
belter og bukseseler; hansker og skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219478 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207183 (220) Inn dato: 2002.08.08

(540)

(730) Innehaver: LABConsult AS, Postboks 239, 2001
Lillestrøm, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter til bruk i
laboratorier, ikke til medisinsk bruk, analyseapparater;
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219479 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207817 (220) Inn dato: 2002.08.28

(540)

SECURICLEAN
(730) Innehaver: Fokus Renhold AS v/Svenn Kristian
Stray, Postboks 435, 1327 Lysaker, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219480 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207958 (220) Inn dato: 2002.08.29

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Oppløsninger for rengjøring av linser for
korrigering av syn, herunder til rengjøring av kontaktlinser.
KL. 5: Medisinske preparater til pleie og behandling av
øyet.
KL. 9: Linser for korrigering av synet, herunder
kontaktlinser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219481 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207685 (220) Inn dato: 2002.08.20

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige
oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter
basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete,
saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter.
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt drikker
laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre
deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier,
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert
sjokolade og søtsaker; 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: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219482 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207689 (220) Inn dato: 2002.08.21

(540)

ESTE
(730) Innehaver: Insearch DA, Nedre Stokkavei 150,
4023 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; gullplatting,
sølvbelegging,  gullsmedvirksomhet.
KL. 42: Industriell analyse og forskning; design og
utvikling av juvelvarer,  smykker, edle metaller, stener, ur
og kronometriske instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219483 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200207984 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(730) Innehaver: Ofelas AS, Postboks 396, 9915
Kirkenes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning og midlertidig innlosjering herunder
hotell-, restaurant- og pubvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219484 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208006 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; jordbruks-,
hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i
andre klasser; bær; nøtter; ris; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; urter; vinranker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219485 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208007 (220) Inn dato: 2002.09.02

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker; jordbruks-,
hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i
andre klasser; bær; nøtter; ris; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; urter; vinranker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219486 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208020 (220) Inn dato: 2002.09.03

(540)

RAPIDSLICE
(730) Innehaver: LSI Logic Corp, 1551 McCarthy
Boulevard, Milpitas, CA 95035, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Halvlederinnretninger og integrerte kretser.

(300) Prioritet:
US, 2002.08.29, 78/159,062

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219487 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208195 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

(730) Innehaver: Conax AS, Fred. Olsens gate 6, 0152
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater, innretninger og instrumenter for
telekommunikasjon underlagt begrenset eller ikke
begrenset aksess, innbefattet TV-overføring via satellitt;
apparater og instrumenter for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere;
datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner;
databehandlingsutstyr.
KL. 16: Trykksaker, bøker, håndbøker, brosjyrer samt
undervisnings- og instruksjonsmateriell (ikke apparater).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om
telekommunikasjon; sending av radio- og
fjernsynsprogrammer; datamaskinassistert overføring av
lyd- og bildesignaler.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet
vedrørende telekommunikasjon og databehandling;
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer;
instruksjon (opplæring).
KL. 42: Utvikling og vedlikehold av telekommunikasjons-
og datasystemer underlagt begrenset eller ikke begrenset
aksess, innbefattet TV-overføring via satellitt; utvikling og
vedlikehold av data- og overføringsprotokoller og -
programmer; programmering for datamaskiner; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; industriell formgiving og
utarbeidelse av trykk (logoer) for magnetiske kort;
ingeniørvirksomhet (ekspertise) og faglige konsultasjoner
(ikke om forretning); forskning og utvikling av nye
produkter for tredjemann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219488 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208200 (220) Inn dato: 2002.09.09

(540)

NUVORA
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, Abbott Park, IL 60064-6050, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219489 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208725 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

KEEPER
(730) Innehaver: Sten Johnny Helberg, Lahellemoveien
37b, 1607 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallboks for oppbevaring av kort, sedler og
kvitteringer.
KL. 16: Plastomslag for oppbevaring av kort, sedler og
kvitteringer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219490 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208788 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nidar AS, Bromstadvn 2, 7005
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; sjokolade og sukkervarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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 (111) Reg.nr.: 219491 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208789 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nidar AS, Bromstadvn 2, 7005
Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is; sjokolade og sukkervarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219492 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209050 (220) Inn dato: 2002.09.26

(540)

(730) Innehaver: Ing Mosness & Mosness Inst AS,
Postboks 2145 Strømsø, 3003 Drammen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219493 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209197 (220) Inn dato: 2002.10.02

(540)

DESYTOL
(730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S-136 25
Haninge, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Desinfiserende såper og rengjøringsmiddel.
KL. 5: Desinfeksjonsmidler for hygieniske formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219494 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209207 (220) Inn dato: 2002.10.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S-136 25
Haninge, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Tennvæsker; brenselstoff for lamper og lykter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219495 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209503 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kidde Offshore & Marine AS,
Bosmyrkollen 2, 4621 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Brannsluknings- og eksplosjonsbeskyttende
kjemikalier og -sammensetninger; brannslukningspulver,
vann, vann inneholdende kjemiske tilsetninger herunder
skum; skum; fordampende væsker og kjemikalier i
væskeform, alle til bruk ved brannslukning.
KL. 9: Brannslukkingsapparater og automatiske
brannsprøyter herunder også slike apparater montert
sammen til manuelle eller automatiske
brannslukkingsanlegg; elektroniske styringsenheter for
brannslukkingsanlegg; apparater og instrumenter for
detektering, slukking eller stansing av branner eller
eksplosjoner; apparater og instrumenter for måling,
detektering og indikering av temperatur eller
overoppheting; apparater og instrumenter for detektering
av lysforstyrrende substanser; apparater og instrumenter
for detektering av flammer, røyk og gasser;
pusteapparater inkludert i klasse 9;
oksygenforsyningsapparater for livredningsformål;
sikkerhets- og livredningsapparater og
oppblåsingsapparater for bruk dermed; sjøbrannsprøyter;
sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer; vitenskapelige, elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
brannslukkingsutstyr, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg, også slike anlegg til bruk i industrien,
bygninger, på skip, på oljeinstallasjoner, om bord i fly og i
kjøretøyer.
KL. 42: Ingeniørtjenester (teknisk ekspertise) herunder
rådgivning vedrørende prosjektering og bygging av
brannslukkingsinstallasjoner, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg; teknisk rådgivning vedrørende
brannsikkerhet; plantegning i forbindelse med bygging;
tekniske prosjektstudier; konsulentbistand ved oljefelt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219496 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209504 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kidde Offshore & Marine AS,
Bosmyrkollen 2, 4621 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Brannsluknings- og eksplosjonsbeskyttende
kjemikalier og -sammensetninger; brannslukningspulver,
vann, vann inneholdende kjemiske tilsetninger herunder
skum; skum; fordampende væsker og kjemikalier i
væskeform, alle til bruk ved brannslukning.
KL. 9: Brannslukkingsapparater og automatiske
brannsprøyter herunder også slike apparater montert
sammen til manuelle eller automatiske
brannslukkingsanlegg; elektroniske styringsenheter for
brannslukkingsanlegg; apparater og instrumenter for
detektering, slukking eller stansing av branner eller
eksplosjoner; apparater og instrumenter for måling,
detektering og indikering av temperatur eller
overoppheting; apparater og instrumenter for detektering
av lysforstyrrende substanser; apparater og instrumenter
for detektering av flammer, røyk og gasser;
pusteapparater inkludert i klasse 9;
oksygenforsyningsapparater for livredningsformål;
sikkerhets- og livredningsapparater og
oppblåsingsapparater for bruk dermed; sjøbrannsprøyter;
sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer; vitenskapelige, elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
brannslukkingsutstyr, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg, også slike anlegg til bruk i industrien,
bygninger, på skip, på oljeinstallasjoner, om bord i fly og i
kjøretøyer.
KL. 42: Ingeniørtjenester (teknisk ekspertise) herunder
rådgivning vedrørende prosjektering og bygging av
brannslukkingsinstallasjoner, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg; teknisk rådgivning vedrørende
brannsikkerhet; plantegning i forbindelse med bygging;
tekniske prosjektstudier; konsulentbistand ved oljefelt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219497 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209505 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

NORFASS
(730) Innehaver: Kidde Offshore & Marine AS,
Bosmyrkollen 2, 4621 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Brannsluknings- og eksplosjonsbeskyttende
kjemikalier og -sammensetninger; brannslukningspulver,
vann, vann inneholdende kjemiske tilsetninger herunder
skum; skum; fordampende væsker og kjemikalier i
væskeform, alle til bruk ved brannslukning.
KL. 9: Brannslukkingsapparater og automatiske
brannsprøyter herunder også slike apparater montert
sammen til manuelle eller automatiske
brannslukkingsanlegg; elektroniske styringsenheter for
brannslukkingsanlegg; apparater og instrumenter for
detektering, slukking eller stansing av branner eller
eksplosjoner; apparater og instrumenter for måling,
detektering og indikering av temperatur eller
overoppheting; apparater og instrumenter for detektering
av lysforstyrrende substanser; apparater og instrumenter
for detektering av flammer, røyk og gasser;
pusteapparater inkludert i klasse 9;
oksygenforsyningsapparater for livredningsformål;
sikkerhets- og livredningsapparater og
oppblåsingsapparater for bruk dermed; sjøbrannsprøyter;
sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer; vitenskapelige, elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
brannslukkingsutstyr, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg, også slike anlegg til bruk i industrien,
bygninger, på skip, på oljeinstallasjoner, om bord i fly og i
kjøretøyer.
KL. 42: Ingeniørtjenester (teknisk ekspertise) herunder
rådgivning vedrørende prosjektering og bygging av
brannslukkingsinstallasjoner, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg; teknisk rådgivning vedrørende
brannsikkerhet; plantegning i forbindelse med bygging;
tekniske prosjektstudier; konsulentbistand ved oljefelt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 30 - 2003.07.21

29

(111) Reg.nr.: 219498 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209506 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

HEIEN LARSSEN
(730) Innehaver: Kidde Offshore & Marine AS,
Bosmyrkollen 2, 4621 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Brannsluknings- og eksplosjonsbeskyttende
kjemikalier og -sammensetninger; brannslukningspulver,
vann, vann inneholdende kjemiske tilsetninger herunder
skum; skum; fordampende væsker og kjemikalier i
væskeform, alle til bruk ved brannslukning.
KL. 9: Brannslukkingsapparater og automatiske
brannsprøyter herunder også slike apparater montert
sammen til manuelle eller automatiske
brannslukkingsanlegg; elektroniske styringsenheter for
brannslukkingsanlegg; apparater og instrumenter for
detektering, slukking eller stansing av branner eller
eksplosjoner; apparater og instrumenter for måling,
detektering og indikering av temperatur eller
overoppheting; apparater og instrumenter for detektering
av lysforstyrrende substanser; apparater og instrumenter
for detektering av flammer, røyk og gasser;
pusteapparater inkludert i klasse 9;
oksygenforsyningsapparater for livredningsformål;
sikkerhets- og livredningsapparater og
oppblåsingsapparater for bruk dermed; sjøbrannsprøyter;
sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer; vitenskapelige, elektriske og
elektroniske apparater og instrumenter.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
brannslukkingsutstyr, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg, også slike anlegg til bruk i industrien,
bygninger, på skip, på oljeinstallasjoner, om bord i fly og i
kjøretøyer.
KL. 42: Ingeniørtjenester (teknisk ekspertise) herunder
rådgivning vedrørende prosjektering og bygging av
brannslukkingsinstallasjoner, brannslukkingsanlegg og
sprinkleranlegg; teknisk rådgivning vedrørende
brannsikkerhet; plantegning i forbindelse med bygging;
tekniske prosjektstudier; konsulentbistand ved oljefelt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219499 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209507 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

(730) Innehaver: Rodenstock GmbH, Isartalstrasse 43,
D-80469 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, brillelinser, innfatninger, emner for
brillelinser (ferdig tilslipt på en side).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219500 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209731 (220) Inn dato: 2002.10.16

(540)

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

(730) Innehaver: Projectiondesign AS, Habornveien 53,
1630 Gamle Fredrikstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr; skjermbildedata
innregistrert på dataprogrammer; fremvisningsskjermer;
projeksjonsapparater og projeksjonsskjermer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219501 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209758 (220) Inn dato: 2002.10.17

(540)

SIMPLY SPEAKING
(730) Innehaver: Telenor Business Solutions AS,
Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske publikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219502 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209848 (220) Inn dato: 2002.10.22

(540)

SELECT COLLECTION
(730) Innehaver: Select Collection Travelproduction AB,
Artillerigatan 6, S-114 51 Stockholm, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219503 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210095 (220) Inn dato: 2002.10.25

(540)

BUSINESS LINE
(730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522
Moss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Dørhåndtak og dørklinker av metall; deler,
komponenter og tilbehør til de forannevnte varer;
pynteringer av metall for nøkkelhull og låssylindre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219504 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210096 (220) Inn dato: 2002.10.25

(540)

PROFF LINE
(730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522
Moss, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Dørhåndtak og dørklinker av metall; deler,
komponenter og tilbehør til de forannevnte varer;
pynteringer av metall for nøkkelhull og låssylindre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219505 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210268 (220) Inn dato: 2002.10.30

(540)

(730) Innehaver: VVS Senteret Norge AS, Postboks 615,
3412 Lierstranda, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; rørleggervirksomhet.
KL. 42: Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet;
rådgivning vedrørende bygging og varme, vann og sanitære
installasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219506 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210500 (220) Inn dato: 2002.11.07

(540)

RØVERLAND
(730) Innehaver: Sjur Bjarte Johnsen, Brenna, 7530
Meråker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Tjenester med hovedformål adspredelse,
forlystelse og individuell rekreasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219507 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210501 (220) Inn dato: 2002.11.07

(540)

RØVERFORTET
(730) Innehaver: Sjur Bjarte Johnsen, Brenna, 7530
Meråker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Tjenester med hovedformål adspredelse,
forlystelse og individuell rekreasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219508 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210502 (220) Inn dato: 2002.11.07

(540)

RØVERBYEN
(730) Innehaver: Sjur Bjarte Johnsen, Brenna, 7530
Meråker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Tjenester med hovedformål adspredelse,
forlystelse og individuell rekreasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219509 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210537 (220) Inn dato: 2002.11.08

(540)

ACE
(730) Innehaver: Jan Erik Horgen, Sandmovn 6 B, 1484
Åneby, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og
andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219511 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210865 (220) Inn dato: 2002.11.15

(540)

(730) Innehaver: Trollie AS, Postboks 1801 Vika, 0123
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kurver, herunder kurver for sykler, handlevogner
og barnevogner; tippeanordninger for vogner;
vognunderstell; seter for kjøretøyer og sykler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219512 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210877 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(730) Innehaver: Yavuz Sencan v/Salih Bulbuk,
Heimdalsvn 5, 7080 Heimdal, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219513 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210896 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(730) Innehaver: Lehman Brothers Inc, 745 Seventh
Avenue, New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finans- og investeringsinformasjonstjenester
fremskaffet av datamaskiner.

(300) Prioritet:
US, 2002.09.17, 78/164822

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219514 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210901 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

THE SIMS
(730) Innehaver: Electronic Arts Inc, 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data- og videospillsoftware; innsatser (cartridges),
kassetter, bånd, disketter og plater, alle inneholdende
data- eller videospill; publikasjoner (herunder
elektroniske) vedrørende data- og videospill.
KL. 16: Trykksaker; instruksjonsmanualer for data- og
videospill.
KL. 28: Data- og videospill; elektroniske spill, andre enn
kun for bruk med TV-apparater.
KL. 38: Online samtaleromtjenester; tilby tilgang til
nedlastbare dataspill og dataspillsoftware.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby interaktive
dataspill; tilby online informasjon vedrørende emnet
dataspillunderholdning.
KL. 42: Design og programmering av data- og videospill;
utleie av tilgangstid til databaser; utleie av
dataspillprogrammer og dataspillsoftware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219515 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210902 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(730) Innehaver: Electronic Arts Inc, 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data- og videospillsoftware; innsatser (cartridges),
kassetter, bånd, disketter og plater, alle inneholdende
data- eller videospill; publikasjoner (herunder
elektroniske) vedrørende data- og videospill.
KL. 16: Trykksaker; instruksjonsmanualer for data- og
videospill.
KL. 28: Data- og videospill; elektroniske spill, andre enn
kun for bruk med TV-apparater.
KL. 38: Online samtaleromtjenester; tilby tilgang til
nedlastbare dataspill og dataspillsoftware.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby interaktive
dataspill; tilby online informasjon vedrørende emnet
dataspillunderholdning.
KL. 42: Design og programmering av data- og videospill;
utleie av tilgangstid til databaser; utleie av
dataspillprogrammer og dataspillsoftware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219516 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210903 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(730) Innehaver: Electronic Arts Inc, 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data- og videospillsoftware; innsatser (cartridges),
kassetter, bånd, disketter og plater, alle inneholdende
data- eller videospill; publikasjoner (herunder
elektroniske) vedrørende data- og videospill.
KL. 16: Trykksaker; instruksjonsmanualer for data- og
videospill.
KL. 28: Data- og videospill; elektroniske spill, andre enn
kun for bruk med TV-apparater.
KL. 38: Online samtaleromtjenester; tilby tilgang til
nedlastbare dataspill og dataspillsoftware.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby interaktive
dataspill; tilby online informasjon vedrørende emnet
dataspillunderholdning.
KL. 42: Design og programmering av data- og videospill;
utleie av tilgangstid til databaser; utleie av
dataspillprogrammer og dataspillsoftware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219517 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210906 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

SIMCITY
(730) Innehaver: Electronic Arts Inc, 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data- og videospillsoftware; innsatser (cartridges),
kassetter, bånd, disketter og plater, alle inneholdende
data- eller videospill; publikasjoner (herunder
elektroniske) vedrørende data- og videospill.
KL. 16: Trykksaker; instruksjonsmanualer for data- og
videospill.
KL. 28: Data- og videospill; elektroniske spill, andre enn
kun for bruk med TV-apparater.
KL. 38: Online samtaleromtjenester; tilby tilgang til
nedlastbare dataspill og dataspillsoftware.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby interaktive
dataspill; tilby online informasjon vedrørende emnet
dataspillunderholdning.
KL. 42: Design og programmering av data- og videospill;
utleie av tilgangstid til databaser; utleie av
dataspillprogrammer og dataspillsoftware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219518 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211123 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

(730) Innehaver: Borfir Internacional SL, Avenida
General Marva, 19 - Entlo, 03005 Alicante, ES

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219519 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211124 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

(730) Innehaver: Bioglan AB, Emdalavägen 16, S-223 69
Lund, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Insektsdrepende midler; myggmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219520 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211153 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

DELIGHTER
(730) Innehaver: Rolf Sjøstrøm, Hjalmar Brantings vei
79, 5143 Fyllingsdalen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Lyseslukkere av edelmetall.
KL. 21: Lyseslukkere, ikke av edelmetall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 30 - 2003.07.21

35

(111) Reg.nr.: 219521 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211171 (220) Inn dato: 2002.11.22

(540)

FLYING A
(730) Innehaver: Flying A ApS, DK-1114 København,
DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, armbåndsur, klokker og smykker.
KL. 18: Varer av lær og lærimitasjoner; vesker, bager,
herunder damehåndvesker, handlevesker og -bager,
skolevesker og -bager, ryggsekker, rypesekker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; tilbehør, herunder belter
og skjerf.
KL. 35: Detaljhandel med ur, armbåndsur, klokker,
smykker, varer av lær og lærimitasjoner; vesker, bager,
herunder damehåndvesker, handlevesker og -bager,
skolevesker og -bager, ryggsekker, rypesekker; klær,
fottøy, hodeplagg; tilbehør, herunder belter og skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219522 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211172 (220) Inn dato: 2002.11.22

(540)

(730) Innehaver: Flying A ApS, DK-1114 København,
DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Ur, armbåndsur, klokker og smykker.
KL. 18: Varer av lær og lærimitasjoner; vesker, bager,
herunder dam håndvesker, handlevesker og -bager,
skolevesker og -bager, ryggsekker, rypesekker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; tilbehør, herunder belter
og skjerf.
KL. 35: Detaljhandel med ur, armbåndsur, klokker,
smykker, varer av lær og lærimitasjoner; vesker, bager,
herunder damehåndvesker, handlevesker og -bager,
skolevesker og -bager, ryggsekker, rypesekker; klær,
fottøy, hodeplagg; tilbehør, herunder belter og skjerf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219523 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211179 (220) Inn dato: 2002.11.25

(540)

(730) Innehaver: Salten Forvaltning IKS, Postboks 6094
Mørkved, 8031 Bodø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved forretningsledelse, kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219524 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211214 (220) Inn dato: 2002.11.26

(540)

KMO
(730) Innehaver: Kaffe Magnum Opus Inc, Millville, NJ
08332, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering, kaffehus og kaffebar.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219525 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211216 (220) Inn dato: 2002.11.26

(540)

RUBIA
(730) Innehaver: Probio Nutraceuticals AS,
Forskningsparken, 9291 Tromsø, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for  medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser;  levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster,  næringsmidler til dyr, malt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219526 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211236 (220) Inn dato: 2002.11.26

(540)

BRONCHIORIX
(730) Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue
de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219527 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211238 (220) Inn dato: 2002.11.26

(540)

(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter,
ballonger, styrestrenger, katetere og
hylsterinnføringsanordninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219528 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211243 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

COLGATE SIMPLY
SENSITIVE

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler herunder pussemiddel med
munnpleiegelé.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219529 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211245 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

COLGATE SIMPLY
FRESH

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpussemidler herunder pussemiddel med
munnpleiegelé.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219530 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211247 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

COLGATE SIMPLY
WHITE

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Medisinske munnpleiemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219531 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211265 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

CALCINIT
(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arne Alnæs, Norsk Hydro ASA,
Bygdøy Alle 2, 0240 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gjødningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219532 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211266 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

UNIKA
(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arne Alnæs, Norsk Hydro ASA,
0240 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gjødningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219533 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211267 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

TROPI-COTE
(730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arne Alnæs, Norsk Hydro ASA,
0240 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gjødningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219534 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211268 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

KRISTA
(730) Innehaver: Norsk Hydro AS, 0240 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gjødningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219535 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211346 (220) Inn dato: 2002.12.02

(540)

(730) Innehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100,
DK-1799 København V, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Vesker, ryggsekker til alpinister.
KL. 21: Bordskånere (ikke av papir eller tekstil), glass,
krus (ikke av edle metaller), brett til husholdningsformål
(ikke av edle metaller), menykortholdere, åpnere,
lysestaker (ikke av edle metaller), skilt av porselen og
glass, flasker, porselenstallerkener.
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.
KL. 32: Øl.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportsarrangementer og
kulturelle arrangementer.
KL. 43: Restaurantvirksomhet, tilbringing av mat og
drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219536 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211450 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Exel OYJ, Pl 29, SF-52701
Mäntyharju, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Trening og rehabiliteringstrening;
rehabiliteringsprogrammer, planlegging av konkurranser
relatert til trim og trening.
KL. 44: Trening og rehabiliteringstrening til
helsepleieformål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219537 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211454 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Eiendomsfinans AS, Postboks 387,
3001 Drammen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219538 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211484 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

(730) Innehaver: KVK Holding AS, Verkseier
Furulundsvei 21, 0668 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219539 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211507 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

HORSE ENERGY
(730) Innehaver: Ellos AB, Ödesgärdesgatan, S-501 86
Borås, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219540 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211508 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Whitehead Alenia Sistemi Subacquei
SpA, Via Puccini, 2, I-16154 Genova Sestri Ponente, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 13: Små våpen, våpen til militært bruk på landjorda,
på vann og i luften, maskingevær, små kanoner, torpedoer
og torpedoutskytningsrør, sjøminer, prosjektiler og
prosjektilutskytningsinstallasjoner, solenergidrevne
våpen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219541 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211509 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

(730) Innehaver: Viriyapattana Company Ltd, 3534
Sukhumvit Road, Bangkok 10260, TH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melk, inkludert pasteurisert melk;
melkeprodukter; soyamelk og soyabaserte
melkeerstatningsprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219542 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211859 (220) Inn dato: 2002.12.06

(540)

ARXXANT
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219543 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211860 (220) Inn dato: 2002.12.06

(540)

CORTAFLEX
(730) Innehaver: Equine America (UK) Ltd, 7 Lawson
Hunt Business Park, Broadbridge Heath, West Sussex
RH12 3JR, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og
stoffer; veterinære preparater og stoffer.
KL. 31: Dyrefôrtilskudd og dyrefôrprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219544 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211864 (220) Inn dato: 2002.12.06

(540)

KUNG RUNDBRÖD
(730) Innehaver: Wasabröd AB, S- 113 85 Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, kjeks, kaker og
hardt brød/skorper (brød).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219545 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211865 (220) Inn dato: 2002.12.06

(540)

KRÖGARKNÄCKE
(730) Innehaver: Wasabröd AB, S- 113 85 Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, kjeks, kaker og
hardt brød/skorper (brød).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219546 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211922 (220) Inn dato: 2002.12.11

(540)

STABILIZATOR
(730) Innehaver: Urho Viljanmaa OY, Jokipiintie 127,
SF-61280 Jokipii, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sikkerhetsfottøy, vernesko.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219547 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211932 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

(730) Innehaver: OfficeShop Holding ASA, Postboks
419 Økern, 0513 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr,
dataprogrammer 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: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219548 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211933 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

HARALD JORKJEND
(730) Innehaver: Harald Jorkjend Invest AS, Postboks
1081, 2305 Hamar, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold
(service) av kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219549 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211934 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

(730) Innehaver: Adams Express AS, Postboks 206
Skøyen, 0213 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219550 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211937 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

VARINGEN
(730) Innehaver: Varingen AS, Postboks 74, 1488
Hakadal, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219551 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211939 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

(730) Innehaver: Martin Thorendahl, Måltrostvn 4,
0768 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219552 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200211971 (220) Inn dato: 2002.12.16

(540)

SCANDAB
(730) Innehaver: Lindab AB, Järnvägsgatan 41, Grevie,
S-269 82 Båstad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Rør, rørsystemer, rørklemmer og ventiler (ikke
maskindeler) av metall; slangruller av metall; containrør av
metall; deler og komponenter til alle forannevnte varer.
KL. 7: Industristøvsugere, sentralstøvsugere,
utsugingsanordninger og -systemer også som
punktutsuger og sentralutsuger, støvutskillere også mobile
støvutskillere; oljedamputskillere, kompaktaggregat,
luftanordninger for suging og transport av støv og
spillrester, vakuumpumper, filter (deler av maskiner og
motorer), rotorsluser, høyeffektivsykloner, industrielt
rengjøringsutstyr så som maskiner, verktøy og tilbehør
dertil; cutters for avfallsbearbeidelse, separatorer for
avfallsbehandling; deler og komponenter til alle
forannevnte varer.
KL. 11: Ventilasjonsinstallasjoner, filter og spjeld for
ventilasjonssystemer; deler og komponenter til alle
forannevnte varer.
KL. 17: Bøyelige slanger og rør (ikke av metall) samt deler
og komponenter dertil; skjøtetetninger (ikke av metall) og
røroppkoblinger (ikke av metall).

(300) Prioritet:
SE, 2002.06.14, 2002/04064

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219554 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212122 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Nedre Elvehavn AS, TMV-kaia 1, 7014
Trondheim, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219555 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212190 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

BRILLEKONTO
(730) Innehaver: Optikk Norge AS, 1322 Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansieringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219556 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212191 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

(730) Innehaver: Optikk Norge AS, 1322 Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Fremvisning av et utvalg briller og kontaktlinser i
kataloger eller via telekommunikasjon for salg til kunder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219557 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212193 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SECOR
(730) Innehaver: Thorsman & Co AB, Box 1010, S-611
29 Nyköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygnings- og festematerialer av metall; spiker;
skruer; kabelklemmer; kabelklips; kabelstiger; kabelrenner;
metalltilbehør til kabelstiger og kabelrenner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219558 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212194 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

PHADISYM
(730) Innehaver: Pharmacia Diagnostics AB, Uppsala,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk, herunder kjemiske reagenser og diagnostiske
preparater for in vitro bruk i laboratorier og industri;
kjemiske produkter for konservering av næringsmidler.
KL. 5: Farmasøytiske, medisinske, veterinære og
hygieniske preparater og substanser, herunder kjemiske
reagenser og diagnostiske preparater; kjemiske reagenser
og diagnostiske preparater for in vitro og in vivo bruk;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for
spedbarn; desinfeksjonsmidler.
KL. 10: Diagnostiske testapparater og -instrumenter for
medisinsk og veterinær bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219559 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212197 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

(730) Innehaver: Laboratoires de Biologie Végétale Yves
Rocher SA, La Croix des Archers, F-56201 La Gacilly, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, deodoranter for personlig bruk, alle
galeniske typer kosmetiske produkter, parfymevarer,
hudpleie- og kroppspleieprodukter, kosmetiske
produkter, make-up produkter, parfymerte oljer, eteriske
oljer, hårpleieprodukter, tannpasta.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219560 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212198 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

(730) Innehaver: KK Access (also trading as Access Co
Ltd), 8-16 Sarugaku-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo,
JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Anvendte elektroniske maskiner og instrumenter
herunder elektriske kommunikasjonsinnretninger og
apparater, nemlig håndholdte datamaskiner, trådløse
modemer, trådløse telefoner, ytre enheter og virtuelle
maskinmoduler; dataprogrammer for å kontrollere
brukerelektronikk og dediserte innretninger nemlig
fjernsynsapparater, STB, tekstbehandlingsmaskiner,
PDA, smart-telefoner, spillemaskiner,
navigasjonssystemer for kjøretøyer, terminaler for globale
datanettverk, kopieringsmaskiner, faksmaskiner, skrivere
og digitale kameraer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219561 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212199 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

THERMACLEAR TI
(730) Innehaver: Wellman Inc, 1040 Broad Street Suite
302, Shrewsbury, NJ 07702, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Polyetylenteraftalat (PET) harpiks.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219562 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200212266 (220) Inn dato: 2002.12.30

(540)

NUTRITRACE
(730) Innehaver: B Braun Melsungen AG, Carl-Braun-
Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219563 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200014293 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt frø, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler
og fisk; næringsmidler til dyr, fugler og fisk; malt;
sepiaben for fugler, ben til hunder; strø for dyr; friske
frukter og grønnsaker, rotfrukter og poteter; preparater til
bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler, ikke
opptatt i andre klasser. Registreringen omfatter ikke
godter for kjæledyr (snacks for dyr).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219564 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200015367 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

HEROES FOR THE
PLANET

(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Assistanse ved og organisasjon av kulturelle og
sportslige aktiviteter og konkurranser; utdannelses- og
underholdningstjenester; produksjon og distribusjon av
underholdnings- og utdannelsesprogrammering levert via
globale datanettverk, computere, fjernsyn, film, radio,
video og satellittkringkasting.

(300) Prioritet:
US, 2000.08.29, 76/118435

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219565 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200015789 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

NISØK
(730) Innehaver: Norske Idrettsutøveres
Sentralorganisasjon (NISO) v/Forbundslederen, Ilaveien
35, 1605 Fredrikstad, NO

(740,750) Fullmektig: Dennis R. Brorstrøm, Postboks
493, 1601 Fredrikstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Juridisk, økonomisk rådgivning og bistand i
forhandlingssaker og planlegging for norske idrettsutøvere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219566 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200015790 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

(730) Innehaver: Norske Idrettsutøveres
Sentralorganisasjon (NISO) v/Forbundslederen, Ilaveien
35, 1605 Fredrikstad, NO

(740,750) Fullmektig: Dennis R. Brorstrøm, Postboks
493, 1601 Fredrikstad

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Juridisk, økonomisk rådgivning og bistand i
forhandlingssaker og planlegging for norske idrettsutøvere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219567 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200114495 (220) Inn dato: 2001.12.12

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 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; audio-, video-,
computer- og laserdisker, forhåndsinnspilte audio- og
videokassetter, forhåndsinnspilte audio- og videobånd,
forhåndsinnspilte kompaktdisker, forhåndsinnspilte
computerdisker, alt relatert til basketball;
computertilbehør, nemlig musematter, mus,
diskettholdere, bærbare vesker som er spesialtilpasset for
computere, håndleddsstøtter til tastaturer, papprammer
til computermonitorer, alt relatert til basketball;
computerprogrammer for vising av informasjon, statistikk
eller fakta om basketball; computer software med
basketball, nemlig skjermsparere, software for videospill,
videospillkassetter og videospillmaskiner brukt sammen
med fjernsynsapparater; radioer og telefoner; kikkerter;
solbriller; brilleinnfatninger; snorer for briller og lenker;
brille- og solbrilleetuier; magneter; magnetisk kodede
kredittkort og forhåndsbetalte telefoneringskort,
videoopptak, sanntidsvideoopptak og lydopptak på
basketballområdet fremskaffet via Internett; computer
software for å vinne tilgang til og for vising av databaser
med informasjon, statistisk informasjon, fakta,
meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling
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på basketballområdet fremskaffet via Internett; software
for dataspill, videospillprogrammer, interaktive videospill
og kunnskapsspillsoftware fremskaffet via Internett;
computer software for bruk som skjermsparere,
skjermbakgrunnsbilder, nettleser-skins og markører
fremskaffet via Internett; nedlastbare elektroniske
publikasjoner; alle forannevnte varer til bruk i eller i
forbindelse med basketballsport.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; publikasjoner og trykksaker i form av bytte- og
samlekort, nemlig basketballkort, dansegruppekort,
maskotkort, underholdningskort, klistremerker,
overføringsbilder, basketballminnemerker, bytteplater av
papp for samleformål, memotavler, utklippstavler,
underlagsbrikker av papp, postkort, kuvertbrikker av
papir og plast, notatkort, spillkort, memoblokker,
kulepenner, blyanter, penne- og papirholdere,
dokumentstativer for skrivebord, minnebøker og album,
gummistempler og -merker, papirbannere og -flagg,
bokmerker, 3-rings ringpermer, brevfoldere, notatbøker
med spiralrygg, porteføljenotatbøker, umonterte og
monterte fotografier, plakater, kalendere, merker til å
klistre på støtfangere, bokomslag, innpakningspapir,
aktivitetsbøker for barn, malebøker for barn,
statistikkbøker, veiledningsbøker og referansebøker til
basketball, magasiner på basketballområdet,
minnespillprogrammer (trykksaker), papirvimpler,
dokumentomslag og -mapper (kontorrekvisita) og
statistikkark for basketballemner, banksjekker,
sjekkhefteomslag, sjekkhefteholdere, kredittkort og
telefoneringskort, ikke magnetisk kodede; malebøker i
form av tegninger og bilder fremskaffet via Internett;
kataloger fremskaffet via Internett i papirform som viser
en tablee over basketballrelaterte produkter; merkelapper
for bagasje; alle forannevnte varer til bruk i eller i
forbindelse med basketballsport.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer;
sportsvesker, skovesker for reiseformål,
overnattingsvesker, paraplyer, ryggsekker, bæremeiser for
babyer, skipssekker, vadsekker, reiseeffekter, parasoller,
kofferter, stresskofferter, seddelbøker, lommebøker,
dokumentmapper, stokker, visittkortholdere, bokvesker,
allformålssportsvesker, golfparaplyer, gymvesker,
matposer, matbokser, punger, myntpunger, rumpetasker,
beltevesker, kosmetikkvesker uten innhold,
garderobeposer for klær for reiseformål, håndvesker,
nøkkelpunger, ransler, håndkofferter, toalettvesker uten
innhold, reisekister og ryggsekker; alle forannevnte varer
til bruk i eller i forbindelse med basketballsport.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig trikotklær,
fottøy, basketballsko, basketball-turnsko, t-skjorter,
skjorter, gensere, treningsbukser, underbukser, ermeløse
topper, strikkegensere, shortser, pyjamaser,
sportsskjorter, rugbyskjorter, jumpere, belter, slips,

nattskjorter, hatter, oppvarmingsdresser,
oppvarmingsbukser, oppvarmingstopper, jakker,
parkaser, kåper/kapper/frakker, tekstilsmekker, hodebånd,
håndleddsbånd, forklær, boxershortser, bukser, luer,
ørevarmere, hansker, votter, vevede og strikkede skjorter;
alle forannevnte varer til bruk i eller i forbindelse med
basketballsport.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og
sportsartikler, nemlig basketballer, golfballer, lekeballer,
sportsballer, baller av gummi, baller av skum, plysjballer,
basketballnett, basketballmålplate, pumper til å pumpe
opp basketballer og nåler dertil, golfkøller, golfbager,
golfputtere, gavesett med golfballer og greengafler eller
pegger eller ballmarkører, golftilbehør, nemlig trekk til
golfbager, trekk til køllehoder, golfhansker, golfballhylser,
sykkeletiketter/-merkelapper, elektroniske
basketballbordspill, videospillkassetter,
basketballbordspill, basketballbrettspill, elektroniske
videospillmaskiner, basketballsett inneholdende
basketballnett og fløyte, dukker, lekefunksjonsfigurer,
utstoppede leker, puslespill og julepynt;
actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner,
selskapsspill for voksne og barn, faktainformasjonsspill
og brettspill fremskaffet via internett; alle forannevnte
varer til bruk i eller i forbindelse med basketballsport.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i
form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på
basketballområdet og gjengivelse av direktesendte
basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og
distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av
basketballkamper, basketballarrangementer og
programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering
av basketballundervisning og trenerundervisning samt
basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer;
underholdning i form av fjernsynshøydepunkter,
interaktive fjernsynshøydepunkter, videoopptak,
sanntidsvideoopptak, utvalgte interaktive
videohøydepunkter, radioprogrammer,
radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet og
tilgjengelige over en web-side; underholdning i form av
informasjon, statistisk informasjon, database med
informasjon, database med statistisk informasjon,
meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling
på basketballområdet, alle tilgjengelige over en web-side;
underholdning i form av online dataspill, videospill,
interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn,
brettspill, kunnskapsspill og malebøker i form av
tegninger og bilder, alle relatert til basketball og
tilgjengelige over en webside; informasjon på
basketballområdet via Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219568 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200204003 (220) Inn dato: 2002.04.29

(540)

CRYSTAL ENERGY
(730) Innehaver: Generations of Health AB, Blockgatan
8, S-254 64 Helsingborg, SE

(740,750) Fullmektig: Thommesen Krefting Greve Lund
AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Næringspreparater i form av vitaminer, mineraler
og antioksidanter.
KL. 29: Næringspreparater i form av vekstpulver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219569 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200205268 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

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

(730) Innehaver: Lifestyles International Holdings Corp,
Lauriston House, Suite 103, Lower Collymore Rock, St.
Michael, BB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring, salg, direkte salg og dørsalg av
helseprodukter, nemlig blekemidler og andre midler for
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt
til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; farmasøytiske og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider; kjøtt, fisk, fjærkre og
vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter
og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 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; jordbruks-,
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke
opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler til dyr; malt; mineralvann, kullsyreholdig
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker; rådgivning relatert til forhandling og distribusjon
av helseprodukter, nemlig blekemidler og andre midler for
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt
til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; farmasøytiske og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr
og insekter; fungicider, herbicider; kjøtt, fisk, fjærkre og
vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter
og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 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; jordbruks-,
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke
opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler til dyr; malt; mineralvann, kullsyreholdig
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
KL. 44: Rådgivning relatert til helseprodukter, nemlig
blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper;
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; farmasøytiske og hygieniske preparater;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 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; jordbruks-,
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke
opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og
grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler til dyr; malt; mineralvann, kullsyreholdig
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219570 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200206023 (220) Inn dato: 2002.07.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Enova SF, Abelsgt 5, 7030 Trondheim,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; oppstilling, for
andre, av et utvalg av tjenester slik at kunden på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse tjenestene.
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 40: Informasjons- og rådgivningsvirksomhet om
energibesparelse/økonomisering ved bruk av energi- og
kraftproduksjon og ved bruk av fornybare energikilder.
KL. 41: Undervisnings-, utdannelses- og kursvirksomhet.
KL. 42: Teknologiske tjenester, herunder informasjons- og
rådgivningstjenester innen områdene VVS,
energibesparelse/økonomisering, bygg og inneklima samt
rådgivning og informasjon om energibruk slik at andre kan
få økonomiske, helsemessige og miljømessige fordeler av
dette.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219573 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208726 (220) Inn dato: 2002.09.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sten Johnny Helberg, Lahellemoveien
37b, 1607 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallboks for oppbevaring av kort, sedler og
kvitteringer.
KL. 16: Plastomslag for oppbevaring av kort, sedler og
kvitteringer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219574 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200210360 (220) Inn dato: 2002.11.04

(540)

(730) Innehaver: Nils Ramstad, Schweigaardsgt 98 B
oppg 8, 0656 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater, instrumenter
og artikler herunder systemer for bæring og transport av
medisinsk førstehjelpsutstyr; bårer, båreunderlag,
bæreduker og bæremeiser for transport av skadede
personer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219575 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200205728 (220) Inn dato: 2002.06.25

(540)

HP-A
(730) Innehaver: Eka Chemicals AB, S-445 80 Bohus,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Prefabrikkerte kjemiske prosessanlegg,
innbefattende pumper, kondensatorer, rør,
kontrollsystemer og reaksjonsbeholdere for produksjon av
klordioksid.
KL. 37: Bygningsoppføring, byggeledelse, installasjon og
ombygging av kjemiske prosessanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219577 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 199902074 (220) Inn dato: 1999.02.26

(540)

(730) Innehaver: Danone Asia Pte Ltd, Singapore, SG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt, delikatesser;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker, stuede frukter, syltetøy, fruktpuréer, geléer;
supper; hermetiske næringsmidler delvis eller helt laget av
kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt eller delikatesser;
konserverte, tørrete, kokte, frosne eller hermetiske
ferdiglagede retter, delvis eller helt laget av kjøtt, fisk,
skinke, fjærkre, vilt eller delikatesser; kjøttboller, kjøtt-
shaomai, reke-shaomai, vårruller, supper,

suppeblandinger, klare supper, kraft; forretter, frosne og
kjølte næringsmidler; søte eller saltede appetittvekkere
laget av poteter, smakstilsatte eller naturelle, potetchips;
små biter av tilberedt svinekjøtt som appetittvekkere;
andre typer dim sun produkter og forretter hovedsakelig
bestående av grønnsaker med kjøtt eller fisk eller sjømat;
melk, melkeprodukter, nemlig melkedesserter, yoghurt,
drikkeyoghurt; frosne melkeprodukter, gjærede
melkeprodukter; spiselige oljer, olivenoljer, sesamoljer,
spiselig fett; beancurd i form av ost laget av melk fra
soyabønner og produkter laget av denne osten.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade; kaffebaserte drikker,
kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker; sukker,
ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, paier
(søte eller saltede), pizzaer, terter (søte eller saltede);
pasta (naturell eller smakstilsatt og/eller fylt),
kornpreparater, frokostkorn; tilberedte retter helt eller
delvis bestående av pasta; ferdigretter delvis eller helt
laget av bakverk; brød, boller, bakkels, kavringer; kjeks,
kaker, bakverk og konditorvarer; saltede eller søte
appetittvekkere bestående av kjeks, bakverk, deig eller
røre; honning, salt; sirup, gjær, bakepulver, sennep; eddik,
smakstilsetninger, i særdeleshet buljongterninger,
buljongpulver, buljong; krydderier, spiselig krydder,
sauser, i særdeleshet kryddersauser, marinader, søte
sauser, pastasauser, sausblandinger, ketchup,
salatdressinger; serveringsklare næringsmidler, i
særdeleshet forhåndspakkede kjølte eller frosne
næringsmidler så som shaomai hovedsakelig bestående av
hvetedeig med ingredienser av grønnsaker og reker, hargow
hovedsakelig bestående av hvetedeig med ingredienser av
store reker og bambus, gyozas hovedsakelig bestående av
hvetedeig med ingredienser av findelte reker, kjøtt og
grønnsaker, wonton hovedsakelig bestående av sprø deig
fylt med findelte reker og bambusterninger, samosa
hovedsakelig bestående av sprø deig fylt med krydrede
grønnsaker og sjømat, potsticker hovedsakelig bestående
av en forhåndsstekt sprø deig av hvete fylt med
kjøtterninger og grønnsaker, dumplings hovedsakelig
bestående av deig fylt med frukt eller epler eller
hovedsakelig bestående av smultdeig fylt med frukt eller
grønnsaker eller kjøtt eller kjøttmat eller kombinasjoner av
dette, smultboller, vårruller og andre typer av dim sun
produkter og forretter hovedsakelig bestående av deigvarer
med fyll av kjøtt eller fisk eller sjømat eller grønnsaker;
konfektvarer, iskrem, frossen krem; melboller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219578 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200111293 (220) Inn dato: 2001.09.17

(540)

W.I.T.C.H. WILL IRMA
TARANEE CORNELIA

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter
til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; innspilte filmer og videoprogrammer; magnetiske
databærere; dataprogrammer; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding;
fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper,
klisjéer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219579 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 199909355 (220) Inn dato: 1999.09.15

(540)

CLIQ
(730) Innehaver: Assa Abloy AB, Box 70340, S-107 23
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Låser og nøkler; låssylindre; deler til forannevnte
varer.
KL. 9: Elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser
og låssylindere, elektroniske nøkler; enheter for
programmering av forannevnte låser, sylindere og nøkler;
deler til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219581 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200113429 (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. 9: Online elektronisk database på globale
datanettverk innenfor områdene medisinsk, farmasøytisk
og annen vitenskapelig informasjon.
KL. 42: Tilveiebringe en online database og webside på
globale datanettverk inneholdende medisinsk,
farmasøytisk og annen vitenskapelig informasjon.

(300) Prioritet:
US, 2001.05.18, 76/259,174

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219582 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209023 (220) Inn dato: 2002.09.25

(540)

FASHIONBRITE
(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. 2: Trykksverte til blekkskrivere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219583 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200201913 (220) Inn dato: 2002.03.01

(540)

(730) Innehaver: Brambles Australia Ltd, Sydney, NSW,
AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Gjenfinning av dokumenter på papir, film, bånd,
plater, kompaktdisker og optiske disker; mikrofilming av
dokumenter; elektronisk avbilding av dokumenter til bånd,
plater, kompaktdisker og optiske disker; indeksering,
klassifisering og reproduksjon av dokumenter på papir og
elektroniske media, datorisert håndtering av filer;
datorisert innmatning av databaseinformasjon;
informasjonsklassifikasjon.
KL. 38: Elektronisk overføring av informasjon for off-site
lagring på elektroniske media inkludert optiske disker.
KL. 39: Innsamling, transport og lagring av dokumenter
på papir, film, bånd, plater, kompaktdisker og optiske
disker; innsamling, transport og lagring av kart, tegninger
og geologiske prøver; innpakning av dokumenter på papir
og elektroniske media.
KL. 40: Destruering av dokumenter på papir, mikrofilm
og elektroniske media.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219584 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209006 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: DHL Operations BV, Gebouw Office
Centre, Jozef Israelskade 48g, NL-1072 SB Amsterdam,
NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; transportvirksomhet via
land, sjø og luft vedrørende dokumenter og pakker;
innpakning, lagring og levering av varer; kurértjenester;
befraktning; spedisjon, megling og fremsendelse av last og
frakt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219585 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209228 (220) Inn dato: 2002.10.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software og firmware (fastprogram),
nemlig operativsystemprogrammer, programmer for
håndskriftsgjenkjennelse, programmer for håndtering av
personlig informasjon, programmer for
datasynkronisering, e-bøker, dataspill, programvare for
servere, programvare for mobil kommunikasjon og
verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling til
personlige og håndholdte computere; computer hardware
og -periferiutstyr, nemlig modem, computer kabler,
computerpenn; mobile og inkorporerte computere, nemlig
håndholdte computere med trådløs elektronisk post (e-
mail) og trådløs tilgang til elektroniske
kommunikasjonsnettverk; elektronisk notatblokk,
mobiltelefoner, personsøkere, personlige
kommunikasjonsinnretninger og bærbare mediaspillere;
computer hardware, software og firmware designet for
andre; instruksjonsmanualer til bruk og solgt sammen med
de forannevnte varer.
KL. 35: Arrangering og gjennomføring av
handelsutstillinger og -messer vedrørende computere,
computer periferiutstyr, trådløs kommunikasjon og
informasjonsteknologi; promotering av varer og tjenester
for andre ved plassering av annonser, reklame samt andre
salgsfremmende fremvisninger på et elektronisk nettsted
tilgjengelig via elektroniske kommunikasjonsnettverk;
promotering av varer og tjenester for andre ved
tilveiebringelse av websteder på hvilke brukere kan koble
seg til et bredt spekter av online detaljhandelsteder;
databaserte online bestillingstjenester som framviser
detaljdistribusjon av bøker, musikk, spill og computer
software; databaserte online bestillingstjenester som
framviser detaljdistribusjon av håndholdte computere,
programvare, tilbehør, periferiutstyr og tilknyttede
tjenester.
KL. 42: Konsultasjon og designtjenester vedrørende
informasjonsteknologi, mobile computere, inkorporerte
computere, computer software, telekommunikasjon og
elektroniske kommunikasjonsnettverk; computertjenester,
nemlig tilveiebringe søkemotorer for fremskaffelse av data
fra elektroniske kommunikasjonsnettverk innenfor
området håndholdte computere; tilveiebringe en interaktiv
webside som framviser nyheter og informasjon
vedrørende håndholdte computere, programvare for
stasjonære computere, programvare for håndholdte
computere, mobiltelefoner, digital teknologi og trådløse
tjenester for håndholdte computere via elektroniske
kommunikasjonsnettverk; drive websteder for andre som
framviser personlige kalendere, adressebøker og

timeplaner; computertjenester, nemlig tilveiebringe en
online publikasjon innenfor området håndholdte
computere og trådløse innretninger;
applikasjonsleverandørtjenester i form av
datasikkerhetsapplikasjoner som trygger, beskytter,
krypterer, dekrypterer, autentiserer, overvåker,
oppsporer og følger samt overfører elektronisk data,
elektronisk post, kommunikasjon og
opphavsrettbeskyttet materiale i elektronisk form.

(300) Prioritet:
US, 2002.05.24, 78/131,189

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219586 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200209851 (220) Inn dato: 2002.10.22

(540)

(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester vedrørende fremskaffelse av
utlån (finansiering) og forsikring, finansielle
konsultasjoner vedrørende forhandling av
motorkjøretøyer.
KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende
motorkjøretøyer.
KL. 39: Leasing av motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219587 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208410 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

GORMAN-RUPP
(730) Innehaver: The Gorman-Rupp Co, 305 Bowman
Street, Mansfield, OH 44901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Industripumper, pumpeapparater samt tilbehør og
deler dertil, nemlig sentrifugalpumper, selvsugende
sentrifugalpumper, rettstrømssentrifugalpumper,
nedsenkningspumper, membranpumper,
rotasjonstannhjulspumper, selvsugende tannhjulspumper,
kraftuttakspumper, overrislingspumper,
flertrinnshøytrykkspumper, selvsugende
petroleumspumper, landbrukspumper, oscillerende
pumper, maskindrevne pumper; avløpspumpesystemer,
selvsugende sentrifugalpumper som kan håndtere faste
materialer og er egnet for motorer, kontroll, rørledninger
og pumpestasjon for avløpspumpesystemer;
trykkhjelpeaggregat for pumpestasjoner, som omfatter
pumper, motorer, kontroll, rørledninger, ventiler og
tilbehør til pumpestasjoner; deler og installasjoner som
omfatter denne klassen.
KL. 9: Tankpåfyllingspumper, brannpumper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21

(111) Reg.nr.: 219588 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200208411 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

(730) Innehaver: The Gorman-Rupp Co, 305 Bowman
Street, Mansfield, OH 44901, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Industripumper, pumpeapparater samt tilbehør og
deler dertil, nemlig sentrifugalpumper, selvsugende
sentrifugalpumper, rettstrømssentrifugalpumper,
nedsenkningspumper, membranpumper,
rotasjonstannhjulspumper, selvsugende tannhjulspumper,
kraftuttakspumper, overrislingspumper,
flertrinnshøytrykkspumper, selvsugende
petroleumspumper, landbrukspumper, oscillerende
pumper, maskindrevne pumper; avløpspumpesystemer,
selvsugende sentrifugalpumper som kan håndtere faste
materialer og er egnet for motorer, kontroll, rørledninger
og pumpestasjon for avløpspumpesystemer;
trykkhjelpeaggregat for pumpestasjoner, som omfatter
pumper, motorer, kontroll, rørledninger, ventiler og
tilbehør til pumpestasjoner; deler og installasjoner som
omfatter denne klassen.
KL. 9: Tankpåfyllingspumper, brannpumper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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(111) Reg.nr.: 219589 (151) Reg.dato: 2003.06.26

(210) Søk.nr.: 200201660 (220) Inn dato: 2002.02.25

(540)

KOKUMI
(730) Innehaver: Ajinomoto Co, Inc, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; nudler, hurtigkokte nudler,
søtsaker, kjøttmørningsmiddel og pasta; salt, sennep,
eddik, sauser, krydderier, krydder, smakstilsetninger,
pepper, dressinger, majones, naturlige søtningsmidler,
smakstilsetninger inneholdende gjærekstrakt,
smakstilsetninger inneholdende hydrolysert protein,
krydder inneholdende gjærekstrakt, krydder inneholdende
hydrolysert protein.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.07.21
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1980 Reg.dato: 2003.06.19
Inngitt: 2003.05.20

Innehaver: Silje Fredriksen, Langbølgen 12, 1150 Oslo,
NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.07.21

Reg.nr: 1981 Reg.dato: 2003.06.19
Inngitt: 2003.05.07

Innehaver:  Ravnsmed Kumle, Juterudåsen 24 A, 1341
Slependen, NO

Merke: RAVN

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.07.21
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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.: R419968
(151) Int. reg. dato: 1995.12.19
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.12.11

(540)

GRANAROM
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG,
Stiftsbergstrasse 1, D-74167 Neckarsulm, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Mixed milk or whey-based beverages; all these
goods originating from English-speaking countries or
intended for export.
KL. 30:  Non-alcoholic cocoa-based beverages, malt and
cocoa-based beverages, mixed milk or whey-based
beverages, mixed cocoa or chocolate-based beverages,
cocoa, cocoa powder for making beverages, chocolate
beverages; coffee, coffee-based additives, artificial coffee,
coffee extracts, tea, tea extracts; all these goods originating
from English-speaking countries or intended for export.
KL. 32:  Basic ingredients for preparing non-alcoholic
beverages, malt and cocoa-based beverages, mixed milk or
whey-based beverages; all these goods originating from
English-speaking countries or intended for export.

Gazette nr.: 1/02

(111) Int. reg. nr.: 677995
(151) Int. reg. dato: 1997.03.01

(540)

(730) Innehaver: tegra Baustoffe GmbH, Grafenheider
Strasse 20, D-33729 Bielefeld, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manures, including long life fertilizers, loam,
humus, compost, earth for growing, soil-conditioning
chemicals, including nutrients for soil treatment.
KL. 6: Anchoring shaped sections and dowelled
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assemblies of metal for securing plant containers.
KL. 9: Water lever indicators.
KL. 11: Automatic control irrigation systems and parts
thereof.
KL. 17: Packing and insulating materials, including
protective panels of plastics that are resistant to water as
well as roots.
KL. 19: Non-metallic building materials and non-metallic
pipes for gardens on roofs (terrace gardens) particularly
borders, angle sections, sewer manholes, roof piping,
water delivery fittings with regulators, water-conduit
shaped sections, protective tubes, drainage building
materials, parts for securing plant containers, namely,
building components, in particular wall-brackets, of
asbestos cement, concrete, resin concrete and/or plastics;
plant containers and pots, including plant containers and
pots of asbestos cement, concrete and resin concrete.
KL. 24: Fabrics for holding plant roots in place;
spunbonded fabrics (material made of sheets of textile
fibers), fabrics and batts of natural fibers and/or synthetic
fibers for filtering purposes.
KL. 35: Economic advice relating to the design of roof
lawns.
KL. 42: Engineering services got the planning and layout
of roof gardens.

Gazette nr.: 24/99

(111) Int. reg. nr.: 707432
(151) Int. reg. dato: 1999.01.08

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
KL. 35: Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.
KL. 36: Financial affairs; real estate affairs.
KL. 37: Service for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
KL. 38: Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broad
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 41: Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.09, 398 38 456
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(111) Int. reg. nr.: 746989
(151) Int. reg. dato: 2000.11.07

(540)

TRANCENT
(730) Innehaver: Merten GmbH & Co KG, Fritz-Kotz-
Str. 8, D-51674 Wiehl, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electrical installation materials (included in this
class), in particular switches, exposed and flush-mounted
switches, non-contact switches, dusk-to-dawn switches,
electrical outlets, brightness control apparatus,
thermostats, electrical remote control apparatus.

Gazette nr.: 25/00

(111) Int. reg. nr.: 747925
(151) Int. reg. dato: 2000.12.07

(540)

PLANEMIX
(730) Innehaver: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, DK-
6000 Kolding, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Self-levelling smoothing compound for levelling
and smoothing sub-floors of e.g. concrete, existing ceramic
tiles, timber floors and plasterboards, in preparation for
tiling or other floorings.

Gazette nr.: 1/01

(300) Prioritet:
DK, 2000.11.29, VA 2000 05002

(111) Int. reg. nr.: 755067
(151) Int. reg. dato: 2001.02.19

(540)

LIDEC
(730) Innehaver: Auxitrol SA, 5, Allée Charles Pathé, F-
18000 Bourges, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Level switches.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
FR, 2000.10.13, 00 3057835
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(111) Int. reg. nr.: 756117
(151) Int. reg. dato: 2001.02.23

(540)

FINDUS FEELING
GREAT!

(730) Innehaver: Sudnif SA, Baarerstrasse 63, CH-6301
Zug, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, seafoods, poultry and game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
prepared vegetables; meat extracts; meat products;
sausages; extracts of fruits and/or of vegetables; jellies,
jams; fruit preserves, vegetable preserves; snack foods;
prepared meals; desserts; eggs; milk; dairy products;
yoghurt, frozen yoghurt; edible protein derived from soya
beans; edible oils and edible fats; nuts and nut butters;
pickles; foods spreads consisting wholly or substantially
wholly of vegetables, milk, meat, poultry, fish, seafoods
or of edible fats; soups; bouillons.
KL. 30:  Coffee, coffee essences and coffee extracts;
mixtures of coffee and chicory; chicory and chicory
mixtures, all for use as substitutes for coffee; tea, tea
extracts; cocoa; preparations made principally of cocoa;
chocolate; chocolate products; confectionary, candy;
sugar; flour; preparations made from cereals and/or rice
and/or flour; noodles; breakfast cereals; pizza; pasta and
pasta products; bread; biscuits; cookies; cakes; pastry;
ice; ice cream, water ices, frozen confections; preparations
for making ice cream and/or water ices and/or frozen
confections; honey; preparations consisting wholly or
substantially wholly of sugar, for use as substitutes for
honey, syrup, treacle, molasses; ketchup; sauces, and
preparations for making sauces; spices; vinegar; chutney;
custard powder; salad dressings; snack foods; prepared
meals; mousses; desserts; puddings.

Gazette nr.: 10/01

(300) Prioritet:
GB, 2001.02.14, 2261196

(111) Int. reg. nr.: 770963
(151) Int. reg. dato: 2001.10.18

(540)

HYDRA SHINE
(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.

Gazette nr.: 26/01

(300) Prioritet:
FR, 2001.05.18, 01 3 101 051

(111) Int. reg. nr.: 773238
(151) Int. reg. dato: 2001.12.05

(540)

GONDOLA
(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Eindhoven, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.08.07, 697376
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(111) Int. reg. nr.: 773572
(151) Int. reg. dato: 2001.12.20

(540)

UMBERTO CESARI
(730) Innehaver: Cesari SrL, 1120, via Stanzano, I-
40024 Castel S. Pietro Terme, IT

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

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

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.11.06, VE2001C000246

(111) Int. reg. nr.: 776237
(151) Int. reg. dato: 2002.02.26

(540)

LINEA VARIATIONS
(730) Innehaver: Richemont International SA, Route des
Biches 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Chronometers, watches and clocks.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.06, 495062

(111) Int. reg. nr.: 776591
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

PIETRA BIANCA
(730) Innehaver: Vigneti Del Sud SrL, Via Maternità e
infanzia 21, I-72027 S. Pietro Vernotico, IT

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

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

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.11.23, FI2001C001206

(111) Int. reg. nr.: 776673
(151) Int. reg. dato: 2002.02.13

(540)

PEDRO GARCÍA
(730) Innehaver: Pedro Javier Garcia Mira, Avenida de
los Tilos 11, 03600 Elda (Alicante), ES og Maria Del Mar
Garcia Mira, Avenida de los Tilos 11, 03600 Elda
(Alicante), ES og Milagros Garcia Mira, Avenida de los
Tilos 11, 03600 Elda (Alicante), ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery and in particular leatherware
bags and goods included in this class.
KL. 25:  Women’s, men’s and children’s clothing, and
footwear (except orthopaedic footwear), headwear and
belts (clothing).

Gazette nr.: 6/02
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(111) Int. reg. nr.: 776943
(151) Int. reg. dato: 2002.02.22

(540)

OPTI-SAFE
(730) Innehaver: Heinz Rigling, Bergstrasse 18, D-75382
Althengstett, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Containers made of plastic (included in this
class).

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.31, 301 52 537.4/20

(111) Int. reg. nr.: 777588
(151) Int. reg. dato: 2002.03.15

(540)

ILVA
(730) Innehaver: Ilva A/S, Industridalen 10, DK-2635
Ishøj, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.
KL. 24:  Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

Gazette nr.: 7/02

(111) Int. reg. nr.: 777605
(151) Int. reg. dato: 2001.11.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing equipment and computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely
operation of a data base.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.30, 301 33 473.0/38



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 30 - 2003.07.21

65

(111) Int. reg. nr.: 777614
(151) Int. reg. dato: 2002.01.02

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing equipment and computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 18:  Umbrellas, parasols; leather and imitations of
leather (included in this class); trunks and travelling bags.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games, playthings; appliances for gymnastics
and sports equipment (included in this class).
KL. 35:  Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely
operation of a data base.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
KL. 37:  Construction; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.02, 301 39 831.3/38

(111) Int. reg. nr.: 777668
(151) Int. reg. dato: 2002.03.21

(540)

TETRASTAR
(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-
1070 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Enzyme preparations and chemical reagents used
for detecting antibiotic residues in biological liquids.

Gazette nr.: 7/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.10.15, 701206

(111) Int. reg. nr.: 779184
(151) Int. reg. dato: 2001.12.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: 3Shape ApS, Bredgade 58, 2-3, DK-
1260 København, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Measurement machines - 3D, 3D scanners,
software for: 3D modelling, 3D visualisation, 3D analysis,
computer databases, electric apparatus to control and
monitor production.
KL. 42:  Development of: 3D measurement machines, 3D
scanners, databases and production systems;
development of software for: 3D modelling, 3D
visualisation and 3D analysis; professional consulting
services.

Gazette nr.: 9/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.06.15, VA 2001 02276
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(111) Int. reg. nr.: 779223
(151) Int. reg. dato: 2002.03.27

(540)

EARTH QUAKE
(730) Innehaver: Imants BV, Turnhoutseweg 29, NL-
5541 NV Reusel, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural machines, including cultivators; incubators for
eggs.

Gazette nr.: 9/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.09.28, 702709

(111) Int. reg. nr.: 779702
(151) Int. reg. dato: 2002.02.04

(540)

T@B
(730) Innehaver: Tabbert Caravan GmbH, Sandweg 1,
D-36391 Sinntal-Mottgers, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Land vehicles, especially caravans and touring
mobiles, trailers, especially caravan trailers, mobile
homes, parts of the aforesaid goods (included in this
class).
KL. 22:  Tents, especially caravan tents, parts of
aforesaid goods (included in this class).

Gazette nr.: x

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.16, 301 48 647.6/12

(111) Int. reg. nr.: 779867
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: Karlovarské minerální vody as, Horova
3, 360 21 Karlovy Vary, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; natural mineral waters, carbonated
beverages and other non-alcoholic beverages, fruit juices
and beverages made with fruits, syrups and other
preparations for making beverages.

Gazette nr.: 10/02

(111) Int. reg. nr.: 780239
(151) Int. reg. dato: 2002.05.01

(540)

BOXWALLET
(730) Innehaver: Dividella AG, 76, Werdenstrasse, CH-
9472 Grabs, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Packaging materials, packages and cushioning
materials for packaging made of paper or cardboard.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.04, 496939
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(111) Int. reg. nr.: 780270
(151) Int. reg. dato: 2002.04.23

(540)

CRAFTMASTER
(730) Innehaver: Wareco International A/S, Islevdalvej
200, DK-2610 Rødovre, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.10.24, VA 2001 03996

(111) Int. reg. nr.: 780321
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

ARALDI
(730) Innehaver: Koriel SrL, Via Btg. Granatieri di
Sardegna 42, I-36061 Bassano del Grappa, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewellery, watches, articles of precious metal in
general.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780322
(151) Int. reg. dato: 2002.05.09

(540)

THORLUX
(730) Innehaver: FW Thorpe Plc, Merse Road, North
Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 9HH,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Electric lighting installations and parts thereof
included in this class, all for industrial and commercial
use.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780333
(151) Int. reg. dato: 2002.04.10

(540)

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

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.02.28, RM 2002 C 001066

(111) Int. reg. nr.: 780335
(151) Int. reg. dato: 2002.05.17

(540)

ALPEN
(730) Innehaver: Coltène AG, 20, Feldwiesenstrasse,
CH-9450 Altstätten, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Dental apparatus and instruments.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.13, 498140

(111) Int. reg. nr.: 780347
(151) Int. reg. dato: 2002.04.10

(540)

PRAESIDEO
(730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV,
Eindhoven, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Public address systems, consisting of apparatus
for transmission, recording, reproduction and amplifying
of sound (such as background music); parts of
aforementioned goods, including loudspeakers,
microphones, amplifiers and electric cables.

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780348
(151) Int. reg. dato: 2002.04.30

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this
class, jewellery, bijouterie, precious stones, timepieces
and chronometric instruments.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.01.23, 497179

(111) Int. reg. nr.: 780350
(151) Int. reg. dato: 2002.03.14

(540)

PERIWINCA
(730) Innehaver: Covex SA, Acero 25, Poligono
Industrial Sur, 28770  Colmenar Viejo, Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Substances, dietetic beverages and foodstuffs for
medical purposes.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
ES, 2001.10.18, 2431426

(111) Int. reg. nr.: 780351
(151) Int. reg. dato: 2002.05.16

(540)

AEROSPACE
(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 these materials or plated therewith included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.27, 499171

(111) Int. reg. nr.: 780366
(151) Int. reg. dato: 2002.03.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Schöller Lebensmittel GmbH & Co
KG, Bucher Strasse 137, D-90419 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Deep freezing apparatus, edible ice dispenser.
KL. 30:  Edible ice, preparations made mainly of edible
ices.

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780367
(151) Int. reg. dato: 2002.01.31

(540)

(730) Innehaver: Embotelladora de Canarias SA, Avda.
Escaleritas, 35011 Las Palmas de Gran Canaria-Las
Palmas, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
refreshing drinks, fruit beverages and fruit juices.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780378
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

COMPACTO COVER
(730) Innehaver: Alcantara SpA, Via Mecenate, 86, I-
20138 Milano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins
and hides; furniture coverings made of hide or hide
imitations; traveling trunks and suitcases; purses,
traveling sets (leather goods); document wallets; traveling
bags; backpacks; vanity cases; leather goods, namely
purses not made of precious metal, wallets, key cases;
umbrellas, saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods not
included in other classes of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.
KL. 24:  Textile fabrics, non-woven fabrics and textile
products not included in other classes; plastic materials
(fabric substitutes); furniture coverings of textile; fabric
for boots and shoes; textile material for shoe linings;
curtains made of textile or plastic materials; bedspreads
and table mats.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.11.23, MI2001CO11879
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(111) Int. reg. nr.: 780379
(151) Int. reg. dato: 2001.12.04

(540)

(730) Innehaver: Günter Rux GmbH, Voerder Strasse
147, D-58135 Hagen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal scaffolding; metal supporting structures for
buildings; metal fittings for scaffolding, namely metal
profiles, diagonal supports, struts, scaffolding traverses,
railings, railing frames, posts, scaffold boards, coupling
elements, coupling and cantilever brackets, shelter arms,
protection grids, safety stirrups and safety locks,
travelling traverses, undercarriages, scaffold flooring
traverses, closed-top roll houses, bridging carriers,
supporting carriers, scalers and door gratings, pipe
couplings, scaffold pipes and screws, pipe joints, scaffold
caster wheels, rim and trestle rolls, scaffold safety ladders
and story ladders, screws and striking anchors, metal
working platforms and cross staircases; sliding ladders,
cross pipes, spare steps for scaffold ladders, extending
spars, all made of metal; metal building fences, metal tool
cases for the scaffolder, stationary and mobile scaffolds;
displaceable working platforms (metallic).
KL. 7:  Scaffold elevators, scaffold winders; travel stages;
head landing gears; machines for manufacturing scaffold
parts with fixed couplings, travelling traverses and
undercarriages; machines for scaffolding, namely drilling
machines, straightening apparatus for pipes, repair
machines for scaffold couplings.
KL. 19:  Scaffold supporting substructures for buildings,
non-metallic; wooden scaffold boards, (non-metallic)
building materials, (non-metallic) pipes for building;
wooden scaffold and story ladders; wooden boards, back
rests, cross studs, side guard boards, extending spars,
spare steps for scaffold and safety ladders, square and
round timbers; displaceable working platforms (non-
metallic).

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.06, 301 34 729.8/06

(111) Int. reg. nr.: 780391
(151) Int. reg. dato: 2002.04.23

(540)

NATALIA
(730) Innehaver: Ramona Productions AG,
Matthofstrand 8, CH-6005 Luzern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic recording media; sound recording disks,
compact disks, sound recordings, magnetic tapes and
magnetic tape cassettes.
KL. 41:  Entertainment, musical performances, arranging
of concerts; cultural activities.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.12.20, 497787
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(111) Int. reg. nr.: 780395
(151) Int. reg. dato: 2002.04.09

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Aesculap AG & Co KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532 Tuttlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780397
(151) Int. reg. dato: 2002.04.26

(540)

4 CHANGES
(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, D-64274
Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.13, 301 65 188.4/03

(111) Int. reg. nr.: 780407
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

(730) Innehaver: Killer Loop Eyewear SrL, Via
Valcozzena, 10, I-32021 Agordo, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical articles; glasses; lenses for glasses, glass
frames, glasses cases and accessories for glasses.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.12.19, MI2001 C 012760

(111) Int. reg. nr.: 780410
(151) Int. reg. dato: 2002.04.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Wagener & Simon Wasi GmbH & Co
KG, Erwinstrasse 2, D-42289 Wuppertal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Goods made of stainless steel, included in this
class; small items of metal hardware; screws, adjusting
screws, disks, washers, distance washers (spacers),
securing disks and securing rings, spring washers, springs,
hoops, clamping sleeves, nails, cotter pins, holders, pins,
nail pins, nuts, safety nuts, rosettes, wing nuts, toothed
disks, rivets, dowels, blind rivets, threaded rods, threaded
pins, threaded bolts, threaded inserts; goods made of
metal (included in this class).

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780422
(151) Int. reg. dato: 2002.04.05

(540)

STODIA
(730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations, namely products for
the treatment of cardiovascular diseases.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780424
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

THERA-TRAINER
(730) Innehaver: Medica-Medizintechnik GmbH,
Blumenweg 6, D-88454 Hochdorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Therapeutic movement trainers for active and/or
passive gymnastics.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780425
(151) Int. reg. dato: 2002.05.04

(540)

INSPARO
(730) Innehaver: Pharmacia Enterprises SA, 6, Circuit de
la Foire Internationale, LU-1347 Luxembourg, LU

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.19, 302 08 428.2/05

(111) Int. reg. nr.: 780426
(151) Int. reg. dato: 2002.05.04

(540)

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

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.19, 302 08 427.4/05

(111) Int. reg. nr.: 780427
(151) Int. reg. dato: 2002.05.04

(540)

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

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.19, 302 08 426.6/05

(111) Int. reg. nr.: 780428
(151) Int. reg. dato: 2002.05.04

(540)

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

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.19, 302 08 425.8/05
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(111) Int. reg. nr.: 780433
(151) Int. reg. dato: 2001.12.24

(540)

(730) Innehaver: Jürgen Röttger, Weissenburgstrasse 78,
D-50670 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Parquet flooring, planks, tiles and panels for
floors, walls and ceilings; all the aforesaid goods made out
of wood or wood and/or wood fibre, or being laminates;
flooring as underfloors and false floors, also in the form of
mats or foils; non-metallic covers for use with floors and
parts thereof; all aforesaid goods included in this class;
profiles and floor skirting boards.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.11, 301 42 060.2/19

(111) Int. reg. nr.: 780434
(151) Int. reg. dato: 2002.01.31

(540)

(730) Innehaver: Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co KG, Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical preparations for industrial use,
especially raw materials for the cosmetic industry.
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
deodorants for personal use; chemical preparations for the
care and treatment of the hair, non-medical dentifrices and
mouth washes, cosmetic shower bath and foam bath,
medical dentifrices.
KL. 5:  Mouth washes; chemical substances for sanitary
care, disinfectants.
KL. 21:  Electric tooth brushes, electric mouth washing/
rinsing devices, shaving brushes, powder puffs, eyebrow
brushes, eyelash shapers.
KL. 42:  Research in the field of body and beauty care.

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780438
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: IGEPA Interessen-Gemeinschaft von
Papiergrosshändlern GmbH & Co KG, Liebigstrasse 4, D-
21465 Reinbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class; printed matter, especially computer
handbooks.
KL. 17:  Plastic foils, sheetings, not for packaging, in
particular slice plotters and overhead projectors; self-
sticking tapes; plastic panels (semi-finished), in particular
of PVC; PVC panels, tiles (semi-finished).
KL. 42:  Computer programming, computer software
design and updating; maintenance and installation of
software; leasing of computer software; consulting on
hardware and software.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.25, 301 44 819.1/16

(111) Int. reg. nr.: 780439
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

IGEPA
(730) Innehaver: IGEPA Interessen-Gemeinschaft von
Papiergrosshändlern GmbH & Co KG, Liebigstrasse 4, D-
21465 Reinbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class; printed matter, especially computer
handbooks.
KL. 17:  Plastic foils, sheetings, not for packaging, in
particular for slice plotters and overhead projectors; self-
sticking tapes; plastic panels (semi-finished), in particular
of PVC; PVC panels, tiles (semi-finished).
KL. 42:  Computer programming, computer software
design and updating; maintenance and installation of
software; leasing of computer software; consulting on
hardware and software.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.25, 301 44 818.3/16
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(111) Int. reg. nr.: 780443
(151) Int. reg. dato: 2002.02.18

(540)

COMBITRANS
(730) Innehaver: Wipak Walsrode GmbH & Co KG,
Postfach 1661, D-29656 Walsrode, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic
materials, also combined with aluminium foils, other
plastic films and paper, for packaging uses.
KL. 17:  Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic
materials, also combined with aluminium foils, other
plastic films and paper, for packaging uses; bag-shaped or
tubular envelopes, cups, trays, and other blow-molded
articles produced using the above-mentioned films,
particularly bottles, for packaging uses; all of the above-
mentioned goods as semi-finished products.
KL. 20:  Bag-shaped or tubular envelopes, cups, trays,
and other blow-molded articles for packaging uses,
including in particular, bottles, produced using single-
layer, double-layer and multi-layer and/or coated films
made of cellulose hydrate and/or plastic materials, also
combined with aluminium foils, other plastic films and
paper.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.24, 301 51 078.4/21

(111) Int. reg. nr.: 780447
(151) Int. reg. dato: 2002.03.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gesellschaft für Grün mbH,
Wehlingsweg 6, D-45964 Gladbeck, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely chemical
scent barriers against straying animals; fertilizers,
composters, lime, humus products, potting compost,
plant substrates, peat, bark, compost.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products,
namely lawn seeds, vegetable seeds, flower seeds, grass
seeds, clover seeds, herb seeds, green dung seeds, i.e.,
seeds for use in the fertilization of plants, bulbs.

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780449
(151) Int. reg. dato: 2002.03.05

(540)

BETOTECH
(730) Innehaver: TBG Transportbeton Rhein-Neckar
GmbH, Peter-Schuhmacher-Strasse 8, D-69181 Leimen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic devices for testing of materials.
KL. 19:  Building materials (non metallic); cement;
concrete; mortar.
KL. 42:  Testing of materials, namely testing and quality
control of building materials; services of a ground,
underground and engineering/building engineer.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780451
(151) Int. reg. dato: 2002.03.21

(540)

VETO
(730) Innehaver: Tenix Pty Ltd, 100 Arthur Street,
North Sydney, NSW 2060, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electrical, optical,
measuring and signalling apparatus and instruments;
electronic apparatus and instruments; computer
apparatus and equipment, including computer hardware
and software for use in communications between high
security and low security communications networks;
checking apparatus and instruments, including equipment
for use in connection with provision of data security.
KL. 42:  Design, installation of computer software,
including programming.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
AU, 2001.11.14, 894958
AU, 2002.01.09, 899951

(111) Int. reg. nr.: 780455
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

ORTELCROSS
(730) Innehaver: Thuasne, BP 243, F-92307 Levallois-
Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Orthopedic articles; pressure and restraint
articles, namely belts, knee guards, elbow guards, ankle
guards and wristbands.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.19, 01 3 132 072
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(111) Int. reg. nr.: 780462
(151) Int. reg. dato: 2002.03.15

(540)

(730) Innehaver: Tana BV, Brabantsestraat 17, NL-3812
PJ Amersfoort, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Waterproofing chemicals for shoewear, leather or
textile; adhesives for repairing shoes, rainwear and other
leather, rubber, nylon, plastics, canvas, linen and vinyl
surfaces; shoe-stretching compositions.
KL. 2:  Paints, varnishes lacquers, dyes, mordants and
inks for footwear and leather goods.
KL. 3:  Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; shoe polish, shoe cream and cleaning agents
all for leather and footwear; leather preservatives;
preparations for the covering-up of worn patches on
leather and vinyl goods; soaps.
KL. 21:  Shoe horns, shoe trees (stretchers), polishing
tissues and sponges; shoe brushes.
KL. 25:  Non-slipping devices for shoes; rubber heel
plates and grippers, heel cushions for stockings and
shoes, inner soles for shoes; socks and stockings.
KL. 26:  Shoe laces.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.12.07, 703155

(111) Int. reg. nr.: 780468
(151) Int. reg. dato: 2002.03.08

(540)

DOVE BE YOURSELF.
BEAUTIFULLY

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including foam and gel; pre-shave and after-shave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics;
fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care;
cosmetic products for skin care; antiperspirants and
deodorants for personal use; hand-washing products for
laundry use; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes;
bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; towels impregnated with a detergent for
cosmetic cleansing.
KL. 21:  Brushes (except paintbrushes); combs, sponges
for personal hygiene and cosmetic cleansing sponges;
toilet utensils and toothbrushes; powder puffs; non-
electric cleaning instruments and equipment; abrasive
pads for kitchen purposes; toiletry product dispensers.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.09.25, 703152

(111) Int. reg. nr.: 780470
(151) Int. reg. dato: 2002.01.07

(540)

LINEX
(730) Innehaver: Bantex A/S, Nøglegårdsvej 1, DK-3450
Lynge, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Slide rules, nautical instruments and apparatus.
KL. 16:  Drawing instruments, including rulers and rules;
writing paper, drawing paper, including transparent
drawing paper; printed matter, newspapers and
periodicals; books; bookbinding material; photographs;
adhesives for stationery; artists’ materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus) and
not including printers’ type, rubber bands and page
turners («fingerstalls»).

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780471
(151) Int. reg. dato: 2001.12.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG,
Victoriaplatz 2, D-40477 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; advisory services in respect of capital
investments and other investments as well as advisory
services in financial and real estate affairs; services relating
to the control, supervision and success analysis of
investments; management of business interests of others;
looking after and management of capital investments and
other investments; management of trusts and of other
forms of investments; management of deposits of bonds,
securities and other valuable papers; services relating to
secure investments; capital investments.
KL. 42:  Medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.10, 301 41 697.4/36

(111) Int. reg. nr.: 780472
(151) Int. reg. dato: 2002.02.27

(540)

PENTAFORM
(730) Innehaver: Klöckner Pentaplast GmbH & Co KG,
Industriestrasse 3-5, D-56412 Heiligenroth, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Plastic foils, in particular hard foils composed of
PVC, for use in the production of foils to be used in
manufacture, in particular to be used in connection with
the manufacture of foils for thermo-forming, all the
aforesaid goods intended as semi-finished products.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780489
(151) Int. reg. dato: 2002.03.29

(540)

GIBAUD
(730) Innehaver: Pichon Fréres SA, 73 rue de la Tour, F-
42000 Saint Etienne, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides; tapes and
bandages, tapes for varicose veins, bandages for dressings,
bandages for medical use, sanitary belts.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials; all orthopedic
articles and all articles providing support, compression or
restraint for joints, muscles, organs or any part of the
human body, and in particular, neck brace, hernia bandage,
support or compression belt, wristband, elbow guard,
elbow guard for epicondylitis, shoulder strap with sling,
shoulder pad, leg guard, ring for wrist and elbow sleeves,
knee guards, ankle guard, various splints, various
orthoses, draw-sheets for sick beds, waterproof and
bedsore-preventing draw-sheets, sanitary cushions,
lumbar pads, trapeze pads, bedsore-preventing heel and
elbow guards.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear; woven or knitted
underwear; head coverings, boxer shorts, tights, panties
and underpants, slippers.

Gazette nr.: 11/02
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(111) Int. reg. nr.: 780498
(151) Int. reg. dato: 2002.04.25

(540)

XETRA STARS
(730) Innehaver: Deutsche Börse AG, Neue
Börsenstrasse 1, D-60487 Frankfurt/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs.
KL. 16:  Printed matter, printed publications.
KL. 35:  Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
KL. 36:  Financial affairs, in particular service of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a
bank, of a clearinghouse as well as of a stock and/or
financial broker; stock exchange quotations; ascertaining,
calculation and publication of indices in connection with
stock exchange-traded securities and options and future
contracts; information services relating to finance and the
stock exchange provided on-line from computer databases
or the Internet.
KL. 42:  Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services
and financial services; leasing access time to computer
data bases and to computer networks.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780508
(151) Int. reg. dato: 2002.04.04

(540)

HERAPLANT
(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG,
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Dental instruments and apparatus; dental
implants, especially implant abutments; abutments; space
retainers, implant parts, dental-surgical dental drill for
implant abutments.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.23, 301 61 477.6

(111) Int. reg. nr.: 780510
(151) Int. reg. dato: 2001.12.06

(540)

MINTA
(730) Innehaver: Friedrich Grohe AG & Co KG,
Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus for controlling
the outflow, the volume and/or temperature of water
delivered by water supply apparatus and sanitary
installations, and by fixtures and fittings for water
supply, water heating, bath, shower, washing, rinsing,
bidet and toilet installations; thermostats for water
supply apparatus and sanitary installations; individual
parts of the aforesaid goods in this class.
KL. 11:  Apparatus for heating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; fixtures and fittings for
water supply, water heating, bath, shower, washing,
rinsing, bidet and toilet installations and for the water
intake and flushing of these installations and also non-
contact and thermostatically controlled mixing apparatus,
mixing valves, control valves, pressure controlled and
pressure balance valves for water inlet and outflow
mechanisms; stop valves, fittings and fixtures for water
inlet and water outflow; showers, fittings for showers,
spray nozzles, spray heads, holders, hoses and joints for
hoses for showers; walls, seats and shower columns,
washing fountains and individual parts of the aforesaid
goods in this class.
KL. 20:  Glass mirrors, mirrors for interior fittings and
toilets, shaving mirrors, furniture, in particular for
bathroom and kitchen; individual parts of the aforesaid
goods in this class.
KL. 21:  Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders, bath tub handles, soap dispensers and soap
holders; soap dishes and toothbrush mugs of glass, crystal
or of synthetic material; toilet paper holders, units for
storing toilet utensils; small household apparatus and
portable containers for household purposes of metal,
plastic and wood (not of precious metal or coated
therewith); glassware included in this class, individual
parts of the aforesaid goods in this class.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.06, 301 34 725.5/11
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(111) Int. reg. nr.: 780524
(151) Int. reg. dato: 2001.12.19

(540)

(730) Innehaver: TUI AG, Karl-Weichert-Allee 4, D-
30625 Hannover, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.
KL. 5:  Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; sun care
preparations for pharmaceutical purposes; sunburn
ointments; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.
KL. 8:  Hand-operated tools; instruments, namely knives,
forks and spoons; side arms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular
magnetic data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic
cards, smart cards, phonograph records; data processing
apparatus and computers; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images or data;
telephone apparatus, in particular mobile telephones and
accessories for the above goods; calculating machines and
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus;
magnetic data carriers in particular magnetic and video
tapes, exposed films; computer software; cash registers,
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle
frames and sunglasses; optical goods; diving suits and
masks.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular
bracelets, brooches, rings and earrings; horological and
chronometric apparatus; pins, watches and watch straps;
tins, cigarette cases, figurines of precious metal, chains, tie
pins and clips, cuff-links.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers,
stickers, containers for stationery, beer mats, paper and

plastic bags, paper bags, pads of paper, writing paper;
printed matter, in particular books, leaflets, brochures,
newspapers and magazines; photographs, postcards;
travel tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues;
writing instruments, in particular pens and pencils;
artists’ materials; paint brushes; office requisites (other
than furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); cardboard, paper and plastic materials for
packaging included in this class; playing cards; printers’
type; paper flags and pennants; bookbinding material;
adhesives for stationery purposes.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials included in this class; trunks,
attaché cases and travelling bags, rucksacks, camping,
sports and swimming bags; saddlery; horse blankets and
halters; umbrellas and parasols; walking sticks; travelling
sets of leather; key cases (of leather).
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods
included in this class of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials
or of plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), in particular
soapboxes and lunch boxes; combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles
for cleaning purposes; deodorizing apparatus for personal
use; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, in particular vases, decanters and
flasks, porcelain and earthenware included in this class;
works of art made of porcelain, clay, glass; fruit cups;
napkin rings not of precious metal; cosmetic apparatus;
toothbrushes, perfume sprayers; shaving brushes;
spectacle cleaning cloths.
KL. 22:  Rope, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags included in this class; padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
KL. 24:  Textiles and textile goods; bed covers,
bedspreads and table covers and cloths, bath and hand
towels contained in this class, textile napkins and
handkerchiefs; curtains of textile material; pennants and
flags not of paper, printing blankets of textile material.
KL. 25:  Clothing, in particular shirts, trousers, belts,
gloves, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands
and jumpers, swimming costumes, bathing trunks,
bathrobes; footwear, in particular sandals, bathing shoes
and sports shoes.
KL. 28:  Games, playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats,
preserves.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (including salad dressings); spices; refreshing ice.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
as well as grains included in this class; living animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, live plants and natural
flowers; animal foodstuffs.
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other non-
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alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers).
KL. 35:  Advertising including advertising on the Internet,
marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion polling and
market analysis; business affairs, in particular business
management and organization consultancy, bookkeeping;
business and organizational consultancy, advisory and
coordination services, in particular in the area of data
processing; hotel management, for third parties; business
and organizational consultancy, and coordination services
for and of travel agencies, fitness clubs and sports and
leisure facilities; distribution of samples for advertising
purposes; document reproduction; services of a building
contractor, namely organizational preparation of building
projects; franchise contracts, namely obtaining and
passing on organizational, business know-how; rental of
advertising space on the Internet; sponsorship, namely
provision of advertising and promotional contracts for
third parties; computer tracking of vehicles; telemarketing;
consumer advisory services; sales promotion for goods
and services of third parties; rental of office equipment,
recruitment/providing of office staff; provision of
addresses; providing of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for
commercial or for advertising purposes; operation of a
teleshopping channel, namely provision, conclusion and
performance of contracts on the purchase and sale of
goods and on the use of services; creation, operation,
updating and maintenance of computer databases.
KL. 36:  Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management,
namely the management of buildings of all types, real
estate brokerage services; services of a building contractor,
namely financial preparation of building projects;
franchising, namely provision of financial know-how;
sponsorship in the form of financial support; leasing,
provision, renting out of real estate; issuing of credit
cards; rental of office space.
KL. 38:  Telecommunications; news agencies;
communication of data, in particular of offers and
information by computer and means of electronic
communication (telecommunications, computer,
telephone, Internet and intranet); online services, namely
communication of information of all types; providing of
access to Internet portals for third parties; providing of
access to e-commerce platforms on the Internet; operation
of chat rooms, chat lines and forums; operation of a
teleshopping channel, services included in this class;
providing of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes;
all the above services in particular in the travel and
recreational sector.
KL. 39:  Transport and storage, transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization,
booking and arrangement, excursions and cruises;

arrangement of transport services; organization, booking
and arrangement of excursions, day trips and sightseeing
tours; travel advisory services and escorting of travellers;
leasing, booking and providing of aircraft, leasing, booking
and providing of ships, in particular rowing and motor
boats, sailing vessels and canoes, leasing, booking and
providing of motor vehicles and bicycles, horses and
diving equipment included in this class; packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holiday camps and holidays; services
and operation of a travel agency (included in this class), in
particular advice and booking services for travel,
providing of travel information, arrangement of transport
services and travel; reservation services (included in this
class) for sporting, scientific, political and cultural events;
online information, reservation and booking services in the
tourism and business travel sector (online travel agencies);
all the above services, in particular in the travel and
recreational sector.
KL. 41:  Education; advanced training teaching, as well as
consultancy in educational matters, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film
and video production, film and video rental, film and
video performances; artist agency services; artists’
services; musical performances; circus performances;
public entertainment; theatrical performances; providing
of sport and language teaching and film performances and
musical performances; operation of health clubs (included
in this class), training clubs and fitness clubs, golf courses,
tennis courts, riding facilities, kindergartens, cinemas,
discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; rental and
provision of sports diving equipment; organization of
sports competitions; organization and arrangement of
cultural and sporting events; rental of films, projectors
and the accessories thereof; rental and distribution of
newspapers and magazines, publication of books,
newspapers, magazines and other printed material and of
electronic media including media including CD-ROMs;
issuing of printed matter, in particular of books,
magazines, catalogues and newspapers in the domains of
business and free life style; video taping (production);
organization of exhibitions for cultural and teaching
purposes; services of a recreation and amusement park in
the education and entertainment sector; production of
radio and television programmes; radio entertainment,
television entertainment.
KL. 42:  Construction and design planning and
consultancy, in particular of travel agencies; services of a
civil engineer and of an architect, in particular of an
interior designer; services of a building contractor, namely
technical preparation of building projects; temporary
accommodation and providing of food and drink; room
agency services; providing and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and
hotel reservation, running of hotels, motels, saunas, baths,
swimming pools; services of a massage parlour,
hairdresser and beauty salon; installation of computer
databases; creation, installation, updating and maintenance
of computer software, in particular of software for the
organization, reservation and provision of transport
services and business travel and for advertising travel on
the radio and television and electronic media; creation of
programmes for data processing and communication;
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operation of a hotline advisory service over the telephone
and via the intranet and Internet, in particular for the
operation, care and use of computer databases and
computer software; rental of access time to databases;
rental of computer software and data processing
installations; EDP consultancy; franchise contracts,
namely obtaining and passing on of technical know-how;
operation and rental of computer equipment; organization
and provision of child-care services (outside school);
rental of data carriers.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.15, 301 49 025.2/39

(111) Int. reg. nr.: 780584
(151) Int. reg. dato: 2002.03.20

(540)

PEABIRD
(730) Innehaver: Earth-Com Networks Corp, 15, rue de
Turin, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus for Ethernet networks
and the Internet.
KL. 38:  Data transmission between computers.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780585
(151) Int. reg. dato: 2001.12.21

(540)

(730) Innehaver: Ingrid Stilgenbauer, Bergstrasse 17, D-
66957 Schweix, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Calendars, notebooks, address books,
bookbinding material, file, book and calendar bindings and
covers made of paper, textile materials, leather or leather
imitations; conference folders, writing sets, covers for
identity papers, folders for visiting-cards, organizers, ring
binders, the aforementioned goods being made of leather
or leather imitations.
KL. 18:  Goods made of leather or leather imitations,
namely handbags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain as well as small
articles of leather, in particular purses, pocket wallets,
key cases, travelling sets and luggage tags.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.06.28, 301 39 037.1/18

(111) Int. reg. nr.: 780586
(151) Int. reg. dato: 2002.02.27

(540)

(730) Innehaver: Mueta BV, Parallelweg 2a, NL-4261
GA Wijk en Aalburg, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus and instruments
with their parts, fittings and accessories not included in
other classes, including chips for use in audio products.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.09.19, 702917
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(111) Int. reg. nr.: 780589
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

PARTEC
(730) Innehaver: NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum, D-90471 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Organisation of exhibitions, fairs, meetings and
forums for commercial and advertising purposes.
KL. 41:  Organisation of conventions, symposiums and
seminars for commercial and advertising purposes.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780592
(151) Int. reg. dato: 2002.04.18

(540)

(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
vaccines; diagnostic preparations and reagents for medical
use.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.11, 302 07 210.1/05

(111) Int. reg. nr.: 780597
(151) Int. reg. dato: 2002.04.08

(540)

LUMOS
(730) Innehaver: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH,
Ohmstrasse 50, D-83301 Traunreut, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, especially prismatic panels
and prismatic foils; reflectors; light guides; light
distribution apparatus and their parts; all the aforesaid
goods included in this class.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.10, 301 59 471.6/11

(111) Int. reg. nr.: 780600
(151) Int. reg. dato: 2002.04.23

(540)

MULTIFLASH
(730) Innehaver: Teletekno OY, Ristipellontie 16, SF-
00390 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical patchcords, accessories for optical cable
network, optical patch panels, optical termination boxes,
optical distribution frames.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FI, 2002.04.05, T-200201057
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(111) Int. reg. nr.: 780602
(151) Int. reg. dato: 2002.02.26

(540)

(730) Innehaver: Mokarabia SpA, Via Matteotti, 24, I-
40057 Cadriano di Granarolo Dell’Emilia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, chocolate,
camomile tea, and other aromatic herbal teas, non-
medicinal; sugar, pastry and confectionery, ices.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780610
(151) Int. reg. dato: 2002.03.01

(540)

(730) Innehaver: Eurohub BV, Concourslaan 17, NL-
9727 KC Groningen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business intermediary services in the purchase
and sale of liquid and gaseous fuel; import and export
agencies.
KL. 39:  Transport and distribution of liquids and
gaseous fuel; transport of gas, also through pipelines.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.02.20, 702712

(111) Int. reg. nr.: 780611
(151) Int. reg. dato: 2002.04.09

(540)

MOTICAP
(730) Innehaver: Motic Deutschland GmbH, Frankfurter
Strasse 69, D-35578 Wetzlar, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical apparatus and instruments, in particular
microscopes including their individual parts and
accessories contained in this class, in particular digital
cameras for microscopes; apparatus for recording,
transmission or reproduction of images (all the aforesaid
goods included in this class).

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.09, 301 65 419.0/09

(111) Int. reg. nr.: 780613
(151) Int. reg. dato: 2002.02.12

(540)

META MUSIC THERAPY
(730) Innehaver: Paul Cañadas, Le Mont Fleury Entrée
2, F-06110 Le Cannet Rocheville, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Compact disks, DVDs, videocassettes, magnetic
recording media.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.08.28, 01 3 118 316
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(111) Int. reg. nr.: 780614
(151) Int. reg. dato: 2001.09.13

(540)

(730) Innehaver: Mannesmann TeleCommerce GmbH,
Rehhecke 50, D-40885 Ratingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data storage media of all types, in particular
phone cards for recording and, as required, reproducing
telecommunications-related data.
KL. 16:  Data storage media of all types, in particular
printed matters for recording and, as required, reproducing
telecommunications-related data.
KL. 35:  Collecting, processing and storing billing data in
the field of telecommunications; setting rates and
assigning them to subscribers in particular groups of
network subscribers; identifying subscribers within
particular groups of network subscribers; billing services,
primarily involving the production and processing of
telecommunications invoices in electronic and/or paper
format.
KL. 38:  Transmission of billing data in the field of
telecommunications; delivery of telecommunications
invoices in electronic format.
KL. 39:  Delivery of telecommunications invoices in
paper format.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780616
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

F2F
(730) Innehaver: Lombard Odier & Cie, 11, rue de la
Corraterie, CH-1204 Genève 11, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial and fiscal services.
KL. 42:  Legal services.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.11.29, 495999

(111) Int. reg. nr.: 780617
(151) Int. reg. dato: 2002.04.22

(540)

ELIXION
(730) Innehaver: Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.10.22, 2283616
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(111) Int. reg. nr.: 780620
(151) Int. reg. dato: 2002.05.06

(540)

(730) Innehaver: Zetterbergs Produkt AB, Box 5, S-740
46 Östervåla, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; couplings, tipping trailers, platforms and hook
lifts for trucks; parts and fittings thereto.

Gazette nr.: 11/02

(111) Int. reg. nr.: 780621
(151) Int. reg. dato: 2002.05.14

(540)

SCOPILON
(730) Innehaver: Velinor AG, 2, Kapellplatz, CH-6000
Lucerne, CH

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.12, 499121

(111) Int. reg. nr.: 780638
(151) Int. reg. dato: 2002.03.29

(540)

(730) Innehaver: Olmix, Lieudit Le Lintan, Brehan, F-
56580 Rohan, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Hygiene products for animals, hygiene products
for horses.
KL. 31:  Animal litter products, dehumidifying products
for animal litters, animal litter products for horses,
dehumidifying products for horse litters.

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.15, 01/3131651
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(111) Int. reg. nr.: 780639
(151) Int. reg. dato: 2001.10.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Philipe Didier Morosinotto, 11 bis, bld
de la République, F-78440 Porceville, FR

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

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.05.02, 013098247

(111) Int. reg. nr.: 780728
(151) Int. reg. dato: 2002.03.19

(540)

PEUGEOT OPEN
EUROPE

(730) Innehaver: Automobiles PEUGEOT, 75, avenue de
la Grande-Armée, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles, bicycles, motorcycles, their
components namely: engines, gearboxes, bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, brakes, wheels, rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, rearview mirrors, steering wheels, protective
molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski
racks, spoilers, sunroofs, window panes.
KL. 39:  Transportation services, particularly by car,
motor vehicle rental services, motor vehicle and garage
rental services; vehicle breakdown assistance (towing).

Gazette nr.: 11/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.26, 01 3 122 677
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AVSLÅTTE SØKNADER (tidligere utlagt)

Trukkede, nektede, endelig henlagte søknader

Nektet:

Søknadsnr. 19912051, kunngjort utlagt den
1993.05.03, er nektet registrert.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg.nr.: 60214

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 62032

(730) Innehaver: Mazda Motor Corporation, 3-1,
Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken 730-6708,
JP

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

(111) Reg.nr.: 73239

(730) Innehaver: DESA IP LLC, 1001 Brickell Bay
Drive, 27th Floor, c/o H.I.G. Capital LLC, Miami, FL
33131, US

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

(111) Reg.nr.: 77709

(730) Innehaver: Washington Mills Electro Minerals
Ltd, Mosley Road, Trafford Park, Manchester M17
1NR, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 80697

(730) Innehaver: BacouDalloz Investment Inc, 300
Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, DE 19801, DE

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

(111) Reg.nr.: 83153

(730) Innehaver: Eni SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, I-
00144 Roma, IT

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

(111) Reg.nr.: 87327

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 88413

(730) Innehaver: Svenska Landmännens riksförbund
ekonomiske förening, Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 88452

(730) Innehaver: Panavision International, LP, Tarzana,
CA, US

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

(111) Reg.nr.: 89034

(730) Innehaver: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH,
Eifel, DE

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

(111) Reg.nr.: 89035

(730) Innehaver: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH,
Eifel, DE

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

(111) Reg.nr.: 89505

(730) Innehaver: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH,
Eifel, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 89506

(730) Innehaver: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH,
Eifel, DE

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

(111) Reg.nr.: 101426

(730) Innehaver: Peppes Pizza AS, Postboks 280, 1301
Sandvika, NO

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

(111) Reg.nr.: 114258

(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, Abbott Park, IL 60064-6050, US

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

(111) Reg.nr.: 114511

(730) Innehaver: SMS Demag AG, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, D-40237 Düsseldorf, DE

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

(111) Reg.nr.: 130345

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 131819

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 133251

(730) Innehaver: Dräger Medical AG & Co KGaA,
Moislinger Allee 53-55, D-23558 Lübeck, DE

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

(111) Reg.nr.: 133335

(730) Innehaver: Dräger Medical AG & Co KGaA,
Moislinger Allee 53-55, D-23558 Lübeck, DE

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

(111) Reg.nr.: 134302

(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

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

(111) Reg.nr.: 137553

(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

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

(111) Reg.nr.: 138024

(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

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

(111) Reg.nr.: 140134

(730) Innehaver: DESA IP LLC, 1001 Brickell Bay
Drive, 27th Floor, c/o H.I.G. Capital LLC, Miami, FL
33131, US

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

(111) Reg.nr.: 147954

(730) Innehaver: DESA IP LLC, 1001 Brickell Bay
Drive, 27th Floor, c/o H.I.G. Capital LLC, Miami, FL
33131, US

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

(111) Reg.nr.: 154746

(730) Innehaver: AS Laksefjord Seafood, Postboks 328,
9790 Kjøllefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo
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(111) Reg.nr.: 156322

(730) Innehaver: Manuli Stretch SpA, S.S. Nettunense,
km. 24, I-04011 Aprilia, IT

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

(111) Reg.nr.: 157571

(730) Innehaver: Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Ober-Ramstadt, DE

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

(111) Reg.nr.: 157749

(730) Innehaver: YKK Corp, 1, Kanda Izumi-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JP

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

(111) Reg.nr.: 157920

(730) Innehaver: Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588,
JP

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

(111) Reg.nr.: 158265

(730) Innehaver: Pommier Furgocar SrL, Reggio Emilia,
IT

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

(111) Reg.nr.: 158414

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 158465

(730) Innehaver: LAB Garnier & CIE, Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 158543

(730) Innehaver: Princess Yachts International Plc,
Plymouth, Devon, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 158928

(730) Innehaver: Timex Corp, Middlebury, CT, US

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

(111) Reg.nr.: 158998

(730) Innehaver: L’Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 159011

(730) Innehaver: Europeiske Reiseforsikring, Haakon
VII’s gate 10, 0161 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 163021

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 164242

(730) Innehaver: Peppes Pizza AS, Postboks 280, 1301
Sandvika, NO

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

(111) Reg.nr.: 166579

(730) Innehaver: Sinziger Mineralbrunnen GmbH,
Bodendorfer Str.4, D-53489 Sinzig, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 169855

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 179966

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

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

(111) Reg.nr.: 186499

(730) Innehaver: Trendsetter Home Furnishings Ltd,
Brook Mill, Hollins Rd., Oldham OL8 4TY, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 188993

(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

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

(111) Reg.nr.: 188994

(730) Innehaver: Koninklijke Zeelandia Groep BV, 11,
Poststraat, NL-4301 AA Zierikzee, NL

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

(111) Reg.nr.: 199249

(730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, The
American Road, Dearborn, MI 48121-2490, US

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

(111) Reg.nr.: 208727

(730) Innehaver: Ait AS v/dagl.leder Ola Fredriksen,
Postboks 6753 Rodeløkka, Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 217001

(730) Innehaver: Ford Motor Company, The American
Road, Dearborn, MI 48121, US

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

(111) Reg.nr.: 217002

(730) Innehaver: Ford Motor Company, The American
Road, Dearborn, MI 48121, US

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

(111) Reg.nr.: 217003

(730) Innehaver: Ford Motor Company, The American
Road, Dearborn, MI 48121, US

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

(111) Reg.nr.: 217148

(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(111) Reg.nr.: 218542

(730) Innehaver: Maison Bouachon, Avenue Pierre de
Luxembourg, F-84231 Châteauneuf Du Cape Cedex, FR

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 157571

(730) Innehaver: Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Ober-Ramstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Hele klassen.
KL. 2: Hele klassen.
KL. 17: Hele klassen.

(111) Int. reg.nr.: 765699

(730) Innehaver: World Professional Billiards and
Snooker Association Ltd, Ground Floor, Albert House,
111-117 Victoria Street, Bristol BS1 6AX, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radio, television, cable and satellite recordings;
films, media for storage and/or reproduction of sound and/
or visual images, prerecorded discs, records, tapes,
CDRoms; sound and video recordings; interactive and
multimedia software; publications in electronic form,
computer software relating to entertainment and
animation; electric, apparatus and instruments for use in
connection with sports and games, including snooker and
billiards, photographic and cinematographic apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; electronic media
apparatus; television and television broadcasting and
transmission apparatus; digital telecommunications and
digital television apparatus; sound recording and sound
reproducing apparatus and instruments, parts and fittings
for the aforesaid goods; compact discs; gramophone
records and magnetic tapes for recording or reproducing
sound or vision; videos; audio and video cassettes, digital
audio tapes; photographic transparencies and
photographic films prepared for exhibition purposes;
calculating machines; computer programs, tapes and discs,
mousepads and other PC accessories; computer games
and computer software incorporating games; telephones,
telephone answering apparatus, telephone recorders,
facsimile apparatus; magnets; sunglasses; glasses cases;
parts and fittings for all the aforesaid goods; online
publications.
KL. 14:  Goods of precious metal or coated therewith;
jewellery and imitation jewellery; cufflinks and tie pins;
clocks and watches, and cases, bands and straps therefor;
key rings and key fobs; containers, ashtrays and badges of
precious metal.
KL. 16:  Printed matter, printed material and printed
publications; bags and stationery; books; bookmarkers;
magazines; brochures; pens, pencils and writing
implements; transfers (decalcomanias); rulers; pencil
sharpeners; cases and containers, all for stationery and for
writing implements; playing cards; writing paper and

writing pads; photographs; posters; postcards; wall
charts; calendars; diaries; cards; labels; coasters; stickers;
car tax disc holders; greeting cards; chequebook holders.
KL. 18:  Articles made of leather or imitation leather;
travelling bags; handbags, backpacks, dufflebags,
bootbags, holdalls; bags; belts; straps; wallets, purses,
credit card holders and keycases; umbrellas.
KL. 21:  Domestic utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); china, glassware,
porcelain, and earthenware; combs and sponges; drinking
glasses; tankards and tumblers; brushes; money boxes;
toothbrushes.
KL. 25:  Articles of clothing; articles of sports clothing;
footwear; leisure wear; socks; ties; gloves; scarves;
sweatshirts; T-shirts; sweaters; headgear; pyjamas;
dressing gowns; tracksuits; ties.
KL. 28:  Toys; games including electronic games;
playthings; gymnastic, games and sporting articles;
apparatus for playing the games of billiards and snooker,
including tables, cues, and balls; parts and fittings for the
aforesaid goods; bags and cases adapted for carrying
sporting articles.
KL. 41:  Educational and training services, all relating to
games and sport; organisation of events and competitions;
arranging and conducting of seminars, conferences and
exhibitions; entertainment services relating to games and
sport; providing online electronic publication; publication
of electronic book and journals online; publications on the
Internet; recording, production and distribution of films,
video and audio recordings, radio and television
programmes; health and recreational club services;
provision of physical education, games and sporting
facilities; electronic games services provided by means of
the Internet; provision of snooker and billiard hall
services; physical fitness, games and sports skills
instruction.
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Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

(111) Reg.nr.: 155206 (151) Reg.dato: 1993.02.18

(210) Søk.nr.: 19914733 (220) Inn dato: 1991.09.20

(540)

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

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 2016
Reg. nr.: 10706
Reg. nr.: 19946
Reg. nr.: 41562
Reg. nr.: 42913
Reg. nr.: 42976
Reg. nr.: 43172
Reg. nr.: 43309
Reg. nr.: 43426
Reg. nr.: 43547
Reg. nr.: 43636
Reg. nr.: 43907
Reg. nr.: 44710
Reg. nr.: 49536
Reg. nr.: 61720
Reg. nr.: 61739
Reg. nr.: 61843
Reg. nr.: 61873
Reg. nr.: 61924
Reg. nr.: 61959
Reg. nr.: 61960
Reg. nr.: 61961
Reg. nr.: 62031
Reg. nr.: 62114
Reg. nr.: 62235
Reg. nr.: 62244
Reg. nr.: 62386
Reg. nr.: 62430
Reg. nr.: 88184
Reg. nr.: 88353
Reg. nr.: 88417
Reg. nr.: 88449
Reg. nr.: 88465
Reg. nr.: 88484
Reg. nr.: 88497
Reg. nr.: 88517
Reg. nr.: 88552
Reg. nr.: 88558
Reg. nr.: 88572
Reg. nr.: 88583
Reg. nr.: 88659
Reg. nr.: 88691
Reg. nr.: 88827
Reg. nr.: 88950
Reg. nr.: 88968
Reg. nr.: 89003
Reg. nr.: 89034
Reg. nr.: 89035
Reg. nr.: 89478
Reg. nr.: 89505
Reg. nr.: 89506
Reg. nr.: 113505
Reg. nr.: 113945
Reg. nr.: 113969
Reg. nr.: 114054
Reg. nr.: 114126
Reg. nr.: 114139

Reg. nr.: 114232
Reg. nr.: 114265
Reg. nr.: 114300
Reg. nr.: 114358
Reg. nr.: 114366
Reg. nr.: 114413
Reg. nr.: 114470
Reg. nr.: 115019
Reg. nr.: 154746
Reg. nr.: 156513
Reg. nr.: 156630
Reg. nr.: 156645
Reg. nr.: 156646
Reg. nr.: 156664
Reg. nr.: 156696
Reg. nr.: 156781
Reg. nr.: 156795
Reg. nr.: 156797
Reg. nr.: 156798
Reg. nr.: 156809
Reg. nr.: 156816
Reg. nr.: 156817
Reg. nr.: 156823
Reg. nr.: 156825
Reg. nr.: 156844
Reg. nr.: 156849
Reg. nr.: 156852
Reg. nr.: 156853
Reg. nr.: 156893
Reg. nr.: 156928
Reg. nr.: 156986
Reg. nr.: 156993
Reg. nr.: 157054
Reg. nr.: 157063
Reg. nr.: 157064
Reg. nr.: 157086
Reg. nr.: 157106
Reg. nr.: 157179
Reg. nr.: 157180
Reg. nr.: 157210
Reg. nr.: 157220
Reg. nr.: 157233
Reg. nr.: 157257
Reg. nr.: 157261
Reg. nr.: 157436
Reg. nr.: 157470
Reg. nr.: 157473
Reg. nr.: 157543
Reg. nr.: 157647
Reg. nr.: 157659
Reg. nr.: 157666
Reg. nr.: 157669
Reg. nr.: 157754
Reg. nr.: 157776
Reg. nr.: 157804
Reg. nr.: 157821
Reg. nr.: 157833

Reg. nr.: 157885
Reg. nr.: 157941
Reg. nr.: 157957
Reg. nr.: 157971
Reg. nr.: 157972
Reg. nr.: 157973
Reg. nr.: 157974
Reg. nr.: 158039
Reg. nr.: 158092
Reg. nr.: 158108
Reg. nr.: 158140
Reg. nr.: 158141
Reg. nr.: 158151
Reg. nr.: 158155
Reg. nr.: 158160
Reg. nr.: 158215
Reg. nr.: 158225
Reg. nr.: 158226
Reg. nr.: 158273
Reg. nr.: 158279
Reg. nr.: 158290
Reg. nr.: 158314
Reg. nr.: 158372
Reg. nr.: 158430
Reg. nr.: 158431
Reg. nr.: 158447
Reg. nr.: 158449
Reg. nr.: 158474
Reg. nr.: 158518
Reg. nr.: 158548
Reg. nr.: 158569
Reg. nr.: 158596
Reg. nr.: 158644
Reg. nr.: 158651
Reg. nr.: 158685
Reg. nr.: 158693
Reg. nr.: 158728
Reg. nr.: 158773
Reg. nr.: 158815
Reg. nr.: 158819
Reg. nr.: 158820
Reg. nr.: 158840
Reg. nr.: 158857
Reg. nr.: 158880
Reg. nr.: 158927
Reg. nr.: 158983
Reg. nr.: 158984
Reg. nr.: 158987
Reg. nr.: 159346
Reg. nr.: 159636
Reg. nr.: 159834
Reg. nr.: 159952
Reg. nr.: 160218
Reg. nr.: 160586
Reg. nr.: 160687
Reg. nr.: 160732

Reg. nr.: 162761
Int. reg.nr.: 477363
Int. reg.nr.: 598233
Int. reg.nr.: 601040
Int. reg.nr.: 603288
Int. reg.nr.: 605666

Reg. nr.: 162069
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a, 21b,
21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

Årsak til slettelsen er gjengitt med følgende koder:

BSI - Begjært slettet av innehaver
D27 - Delvis ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
EDP - Endelig reg. delvis opphevet iht. §§ 21b ell. 21c
EOA - Endelig opphevet iht. § 21a
EOB - Endelig opphevet iht. § 21b
EOC - Endelig opphevet iht. § 21c
ESD - Endelig delvis slettet iht. §§ 25a, 25c
ESH - Endelig slettet iht. §§25 annet ledd, 25a, 25c og 26
EUG - Endelig ugyldig iht. §§ 25 fst. ledd, 25c
H27 - Ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
IFO - Ikke fornyet

Reg. nr.: 65693
Merke: CORDON BLEU
Årsak: BSI

Reg. nr.: 99524
Merke: Figur
Årsak: ESH

Reg. nr.: 161856
Merke: Figur
Årsak: ESH

Reg. nr.: 179253
Merke: Figur
Årsak: BSI

Reg. nr.: 213107
Merke: NEXEFIN
Årsak: BSI

Reg. nr.: 218643
Merke: Figur
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 771575
Merke: STESA
Årsak: BSI
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 218325

Kunngj. i NT nr.: 18/2003

(730) Innehaver: Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483
Skytta, NO

Innsiger: Rübezahl Schokoladen GmbH,  Kirchheimer
Strasse 189, D-73265 Dettingen/Teck, DE



Norsk varemerketidende        nr 30 - 2003.07.21

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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