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FORNYET KUNNGJØRING

Dette merket ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 25/03, den 16. juni 2003. Ved en feil fra Patentstyrets
side ble merket publisert med feil i varefortegnelsen i kl. 6. Denne kunngjøringen er å anse som en fornyet kunngjøring. Ny
innsigelsesperiode gjelder fra 18. august for varer i kl. 6 som ikke er kunngjort tidligere.

(111) Reg.nr.: 219041 (151) Reg.dato: 2003.05.23

(210) Søk.nr.: 199909247 (220) Inn dato: 1999.09.09

(540)

              ELSAFE

(730) Innehaver: Elsafe International AS, 7120 Leksvik,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Hotellsafer og sikkerhetsskap for hoteller;
elektroniske hotellsafer; deler og komponenter til
forannevnte varer; låser av metall for hotellsafer og
sikkerhetsskap for hoteller; deler og komponenter til
forannevnte varer.
KL. 9: Elektriske og elektroniske låser for hotellsafer og
sikkerhetsskap for hoteller; mikroprosessorer for
låsemekanismer for hotellsafer og sikkerhetsskap for
hoteller; deler og komponenter til forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.01
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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.: 219780 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 199900367 (220) Inn dato: 1999.01.08

(540)

WANNABE
(730) Innehaver: Vision Park Entertainment AB,
Linnégatan 6, 3 tr, S-114 85 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Inger Kjersti Dørstad -
advokatene Haavind & Haga DA, Postboks 2338 Solli,
0201 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; dataspill; lagrede
dataprogram og andre verk til dataspill for datamaskiner;
dataprogrammer (nedlastbar programvare); CD-plater.
KL. 16: Trykksaker; plakater; idolbilder.
KL. 32: Øl; mineral- og kullsyreholdig vann samt andre
ikke-alkoholholdige drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(300) Prioritet:
SE, 1998.11.10, 98-084340

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219905 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 19971495 (220) Inn dato: 1997.02.25

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til POSTNET for følgende tjenester:
KL 38: Elektroniske posttjenester,
telefaksoverføringstjenester, elektroniske
stemmebeskjeder, nemlig opptak, lagring og etterfølgende
overføring av stemmebeskjeder ved telefon.
KL. 39: Kurértjenester; postboksutleietjenester;
forretnings- og kommunikasjonstjenester, nemlig brev- og
godsoverføringstjenester; innpakking av artikler til
transport og postutgivelsestjenester;

(730) Innehaver: PostNet International Franchise Corp,
Henderson, NV 89014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Fotokopieringstjenester; sekretærtjenester,
telefonsvarertjenester, tekstbehandlingstjenester og
datamaskintjenester, nemlig
informasjonsgjenfinningstjenester innenfor området av
forskjellige informasjonsdatabaser; skriving til kunder og
tollmyndigheter.
KL. 38: Personsøkerutleie- og leasingtjenester;
elektroniske posttjenester; telefaksoverføringstjenester;
videotelekonferansetjenester og elektroniske
stemmebeskjeder, nemlig opptak, lagring og etterfølgende
overføring av stemmebeskjeder ved telefon.
KL. 39: Kurértjenester; postboksutleietjenester;
forretnings- og kommunikasjonstjenester, nemlig brev- og
godsoverføringstjenester; innpakking av artikler til
transport og postutgivelsestjenester; reisebyråtjenester og
flybillettjenester; gaveformidlingstjenester, nemlig
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gjennomføring av utlevering av spesielle presanger.
KL. 42: Desktoppubliseringstjenester for andre;
fremstilling av fotoidentifikasjonskort for barn som er
oppbevart i refererte filer for hvert barn og brukt for
barneidentifikasjonstjenester; utfylling av offentlige
dokumenter for andre; gaveinnpakningstjenester;
nøkkelduplikasjonstjenester; notarius publicustjenester;
passfotografitjenester; trykkingstjenester; organisering og
ledelse av tjenester angående anskaffelse av papirvarer,
gratulasjonskort, gaver og salgsrepresentasjon av gaver til
potensielle kunder; oversettelsestjenester; hjelp for andre
ved registrering av motorkjøretøyer hos offentlige
kontorer ved hjelp av computerforbindelse eller levering
av dokumenter; videoopptakstjenester, forfatting av
skrifttekst.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219906 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 199801416 (220) Inn dato: 1998.02.17

(540)

MCGREGOR
(730) Innehaver: McGregor Finance B V, Hoofdstraat
23-25, NL-3971 KA Driebergen Rysenburg, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, sko og tøfler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219907 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 199905095 (220) Inn dato: 1999.05.26

(540)

STRAX
(730) Innehaver: Strax AS, Brynsengveien 2, 0667 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Verkstedreparasjoner og -klargjøring; reparasjon,
installasjon og montering av elektronikk, herunder av
forbrukerelektronikk, telematikk og satellitter samt
kontormaskiner, herunder fotokopieringsmaskiner.
KL. 38: Telefonisk konsultasjon.
KL. 39: Distribusjon og oppbevaring av varer.
KL. 42: Testing av produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219908 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200000654 (220) Inn dato: 2000.01.20

(540)

OFFICETEAM
(730) Innehaver: Robert Half Inc, 2884 Sand Hill Road,
Menlo Park, CA 94025, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Tjenester vedrørende midlertidige ansettelser
samt formidling av permanent arbeidskraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219909 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200104186 (220) Inn dato: 2001.03.28

(540)

(730) Innehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219910 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200204494 (220) Inn dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Probata AS, Tømteveien 12, 1410
Kolbotn, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for vannbåren
oppvarming.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet av vannbåren varme.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219911 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200204497 (220) Inn dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Probata AS, Tømteveien 12, 1410
Kolbotn, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219912 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200204498 (220) Inn dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Joha A/S, Dreiervej 10, DK-7451
Sunds, DK

(740,750) Fullmektig: Ståle Hatteland - Hatex AS,
Postboks 1008 Hillevåg, 4095 Stavanger

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219913 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200206219 (220) Inn dato: 2002.07.05

(540)

DEEPCHILL
(730) Innehaver: Sunwell Engineering Company Ltd,
180 Caster Avenue, Woodbridge, ON L4L 5Y7, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Isfremstillingsutstyr for å skaffe iskrystaller og
pumpbar is-slush i foredling og bearbeidelse av fisk,
fjærkre, landbruksvarer og kjøtt.
KL. 29: Fersk, gjennomkald eller frossen fisk, sjømat,
grønnsaker, ost, fjærkre og kjøttprodukter nemlig
storfekjøtt, kalvekjøtt, lammekjøtt eller svinekjøtt.

(300) Prioritet:
US, 2002.01.15, 76/359053

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219914 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200208228 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

CELLTECH NORDIC
(730) Innehaver: Celltech R & D Ltd, 208 Bath Road,
Slough, Berkshire SL1 3WE, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
forbindelser og stoffer; reseptbelagte og disksolgte eller
forbruker helse farmasøytiske preparater; preparater til
utslettelse av ugress og utryddelse av skadedyr,
forannevnte bestående av peptider og som produkter av
monoclonale antistoffer eller
deoksyribonukleinsyreteknologi; kulturer;
genterapiprodukter.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske og dentale apparater,
instrumenter og innretninger; deler og tilbehør dertil.
KL. 42:
Forskning og utvikling; rådgivning; alle forannevnte
tjenester knyttet til biologisk, medisinsk og kjemisk
vitenskap.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219916 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209768 (220) Inn dato: 2002.10.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for bruk i forbindelse med
interaktive flerspiller- (multiplayer) spill som spilles over
internett; og dataprogrammer for sporfølging/oppsporing
av status for forskjellige brukere av online interaktive
spilltjenester og for å finne frem til og introdusere for
hverandre (matching) av spillere av noenlunde
samsvarende dyktighetsnivå.
KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilby interaktive
flerspiller- (multiplayer) spill via internett;
underholdningstjenester, nemlig sporfølging/oppsporing
av status for forskjellige brukere av online interaktive
spilltjenester og fremfinning til og introduksjon for
hverandre (matching) av spillere av noenlunde
samsvarende dyktighetsnivå; og arrangering av online
konkurranser for spillere av interaktive spill.

(300) Prioritet:
US, 2002.04.24, 78/123,941
US, 2002.04.24, 78/123,942

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219917 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209770 (220) Inn dato: 2002.10.17

(540)

(730) Innehaver: Non Stop AS, Sandstuveien 60 a, 1184
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transport; spedisjon; transport i forbindelse med
utbringelse av post, varer og pakker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219918 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209858 (220) Inn dato: 2002.10.23

(540)

REGEN’AIR
(730) Innehaver: Reckitt Benckiser (Switzerland) AG,
Im Holderli 19, CH-8405 Winterthur, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask,
pleiemidler for stoffer, mykningsmidler for stoffer,
klesvaskpreparater; midler til rengjøring, polering,
flekkfjerning samt til sliping; potpurri; røkelse; oljer for
parfymer og dufter; parfymert vann, parfymert tre;
aromatiske preparater; parfymevarer; eteriske oljer;
røkelsespreparater som blir avgitt i luften eller
atmosfæren i form av røyk, damp eller gass for
parfymeringsformål; deodoranter for personlig bruk.
KL. 4: Stearinlys, parfymert eller dufttilsatt stearinlys;
belysningsstoffer; voks for belysning; nattlys; veker for
belysning.
KL. 5: Luftoppfriskningspreparater; luftrensepreparater;
oppfriskningspreparater for inneluft; preparater for
parfymering eller dufttilsetting av luften; deodoranter;
preparater for nøytralisering av lukt; desinfeksjonsmidler;
insekticider; parasiticider; preparater for utryddelse av
skadedyr; fungicider.
KL. 11: Apparater og instrumenter, alle for parfymering,
rensing eller oppfriskning av atmosfæren; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219919 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209859 (220) Inn dato: 2002.10.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: John Player & Sons Ltd, P.O. Box 286,
Dublin 8, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Bearbeidet eller ubearbeidet tobakk;
tobakkprodukter; fyrstikker og artikler for røkere;
sigarettpapir; sigaretthylser; sigarettfiltere;
sigarettlommerullemaskiner; håndholdte maskiner for
innføring av tobakk i papirhylser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219920 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209860 (220) Inn dato: 2002.10.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: John Player & Sons Ltd, P.O. Box 286,
Dublin 8, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Bearbeidet eller ubearbeidet tobakk;
tobakkprodukter; fyrstikker og artikler for røkere;
sigarettpapir; sigaretthylser; sigarettfiltere;
sigarettlommerullemaskiner; håndholdte maskiner for
innføring av tobakk i papirhylser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219921 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209863 (220) Inn dato: 2002.10.23

(540)

CRUZAN
(730) Innehaver: Virgin Islands Rum Industries Ltd, P.O.
Box 218, St Croix, VI, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker, destillert sprit, rom,
whisky, gin, vodka, vin, sprit, likører, brennevin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219922 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210058 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

RUSTIBUS
(730) Innehaver: Dalseide Shipping Services AS,
Krokeideveien 13, 5244 Fana, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner herunder
verktøymaskiner for bruk i  vedlikehold av skip og
maritime installasjoner; maskindrevne  rustbankere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219923 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210059 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

MOTLYS
(730) Innehaver: Motlys AS, Heimdalsgata 27 C, 0561
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Kulturelle aktiviteter; film- og videoproduksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219924 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210060 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

(730) Innehaver: Trond Ivar Øien, Postboks 435, 8901
Brønnøysund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Undervisnings- og opplæringsvirksomhet
herunder trafikk- og kjøreskole.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219925 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210061 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

(730) Innehaver: Itamar DA, Skåregaten 171, 5525
Haugesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og databehandlingsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219926 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210065 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

KSX SMALLCAP
(730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj
Plads 6, DK-1007 København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og
redigering og innføring av informasjon om finansvesen og
forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting
av forretningsopplysninger om finansvesen og
ervervslivet, markedsanalyser.
KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk
virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell
informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer samt
informasjon om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og
valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale
kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjon, herunder
kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjon
via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og
bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon
via elektroniske medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219927 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210066 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

KMX
(730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj
Plads 6, DK-1007 København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og
redigering og innføring av informasjon om finansvesen og
forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting
av forretningsopplysninger om finansvesen og
ervervslivet, markedsanalyser.
KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk
virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell
informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer samt
informasjon om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og
valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale
kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjon, herunder
kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjon
via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og
bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon
via elektroniske medier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219928 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210490 (220) Inn dato: 2002.11.06

(540)

(730) Innehaver: Bruck GmbH & Co KG, Herne, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne).
KL. 9: Strømskinner til belysningsinnretninger, lysstrålere
eller lamper, transformatorer, adaptere, stikkontakter,
kontrollinstrumenter, elektriske kabler, tråder, ledninger
og forbindelsesarmaturer herfor og tilbehør til forannevnte
varer.
KL. 11: Innretninger for belysning, lysstrålere, lamper,
pendellamper, tilbehør til forannevnte varer, spesielt
filtre, reflektorer, lampeskjermer og farveskjermer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219929 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210491 (220) Inn dato: 2002.11.06

(540)

BRUCK
(730) Innehaver: Bruck GmbH & Co KG, Herne, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne).
KL. 9: Strømskinner til belysningsinnretninger, lysstrålere
eller lamper, transformatorer, adaptere, stikkontakter,
kontrollinstrumenter, elektriske kabler, tråder, ledninger
og forbindelsesarmaturer herfor og tilbehør til forannevnte
varer.
KL. 11: Innretninger for belysning, lysstrålere, lamper,
pendellamper; tilbehør til forannevnte varer, spesielt
filtre, reflektorer, lampeskjermer og farveskjermer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219931 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210796 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

(730) Innehaver: Bjørge Gruppen ASA, Postboks 160,
4098 Tananger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Kjemisk rensing; rengjøring av rørsystemer,
tanker og spesialflater; høytrykkspyling og
ultrahøytrykkspyling.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; materialbehandling
etter bestilling fra andre; metallbehandling, kaldkutting av
stål, betong og andre materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219932 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200210801 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

MULTIMEDICUS
(730) Innehaver: Multimedicus AS, Stuntobakken 7,
4838 Arendal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskinprogrammer.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer.
KL. 44: Medisinske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219933 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211137 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219934 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211138 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219935 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211139 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219936 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211140 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219937 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211141 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219938 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211142 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219939 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211143 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219940 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211144 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
symptomer av menopause for forebyggelse og behandling
av benskjørhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219941 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211145 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig allergilindrende
og antihistamine preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219942 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211146 (220) Inn dato: 2002.11.21

(540)

INVISICLOSE
(730) Innehaver: ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, NJ 08540, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Stomianordninger og -innretninger, nemlig poser,
kanter, hudbarrierer og deler og tilbehør dertil;
stomilukkesystemer og tilbehør.

(300) Prioritet:
US, 2002.09.12, 78/163222

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219943 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211280 (220) Inn dato: 2002.11.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sentrum Bygg AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; dører og vinduer av
metall.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); dører,
vinduer, gulv (ikke av metall).
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast; møbeldeler, bad- og kjøkkenseksjoner.
KL. 42: Interiørkonsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219944 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211281 (220) Inn dato: 2002.11.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sentrum Bygg AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; dører og vinduer av
metall.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);  dører,
vinduer, gulv (ikke av metall).
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse  materialer,
eller av plast; møbeldeler, bad- og kjøkkenseksjoner.
KL. 42: Interiørkonsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219945 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211496 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og instrumenter;
dataprogrammer for elektroniske apparater og
instrumenter, nedlastbare via et globalt datanettverk med
dataterminaler; dataprogrammer for mobiltelefoner,
nedlastbare via et globalt datanettverk med mobiltelefoner;
elektroniske apparater og instrumenter og deres deler;
nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare
digitale bilder (inkludert levende bilder og/eller stillbilder),
digital musikk og lyd; nedlastbare dataspillprogrammer.
KL. 38: Kommunikasjon ved mobiltelefoner;
kommunikasjon ved dataterminaler; radio- og
telefonsøketjenester; leie av telefonapparater,
faksmaskiner og andre telekommunikasjonsapparater og
instrumenter; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
ved datamaskiner; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
ved mobiltelefoner og dataterminaler; andre
telekommunikasjoner (unntatt kringkasting); fremskaffelse
av verdiøkende nettjenestekommunikasjon (VAN);
kringkasting via et globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
JP, 2002.06.10, 2002-47906

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219946 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211500 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

PDM
(730) Innehaver: Skipnes AS, Travbaneveien 6, 7493
Trondheim, 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219947 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211887 (220) Inn dato: 2002.12.09

(540)

(730) Innehaver: Tanaka Universal Co Ltd, 16-21,
Shimizudani-cho, Tennoji-ku, Osaka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Skjorter, trøyer, sweatere, gensere, jakker, slacks
(bukser), underbukser, skjørt, bukser, hatter, sko, støvler,
sandaler, tøfler og sports- og treningssko.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219948 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211889 (220) Inn dato: 2002.12.09

(540)

MÅTTER-FÅGGER
(730) Innehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, DK-
2750 Ballerup, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Sukkervarer, konfektyrer, herunder drops,
vingummi, sukkerovertrukket konfektyr, lakris.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219949 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211890 (220) Inn dato: 2002.12.10

(540)

DRØM
(730) Innehaver: Brekke Industrier AS, Øysand, 7224
Melhus, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219950 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211916 (220) Inn dato: 2002.12.11

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219951 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211983 (220) Inn dato: 2002.12.16

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
dermatologiske forstyrrelser, autoimmune forstyrrelser,
betennelsesforstyrrelser, psoriasis eller artritisk
reumatoide.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.23, 76/433,230

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219952 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200211984 (220) Inn dato: 2002.12.16

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av
dermatologiske forstyrrelser, autoimmune forstyrrelser,
betennelsesforstyrrelser, psoriasis eller artritisk
reumatoide.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.23, 76/433,232

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219953 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212104 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219954 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212105 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219955 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212106 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219956 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212107 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219957 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212108 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219958 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212109 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

NATRE
(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219959 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212110 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Natre Holding AS, Postboks 2221,
3255 Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører,
dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag for dører og
bygningsdører, dørklinker, dørhåndtak, dørhengsler,
dørhasper, forannevnte varer for så vidt de er av metall;
jernbeslag for dører; optiske kikkehull for dører;
dørtrinser; dørhammere; dørbolter; vindusbeslag, vinduer,
vindusrammer, vippevinduer, vindushasper, forannevnte
varer for så vidt de er av metall; glidetrinser for vinduer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsdører, dørkarmer, dørterskler, dørfyllinger, beslag
for bygningsdører, forannevnte varer for så vidt de ikke er
av metall; vindusglass for bygging; vindusglass (unntatt
for kjøretøyer); vinduer, vindusrammer, vippevinduer,
forannevnte varer for så vidt de ikke er av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219960 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212111 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

TAKE CONTROL
(730) Innehaver: Solid AB, Sjöviksbacken 24 plan 8, S-
117 43 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektrisk og elektronisk utstyr for
passeringssystemer; elektriske låser, kodelåser og
kortlåser, kortlesere og andre lesere samt kodede kort for
slike; datamaskiner og software; transformatorer og
elektriske reléer; deler og komponenter til ovennevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219961 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212114 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

MANCHESTER UNITED
(730) Innehaver: Manchester United Plc, Sir Matt
Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Manikyrsett; knivsmedvarer; barberhøvler og -
blader; barbersett; håndverktøy og redskaper;
flaskeåpnere; pennekniver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219962 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212115 (220) Inn dato: 2002.12.17

(540)

(730) Innehaver: Manchester United Plc, Sir Matt
Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Manikyrsett; knivsmedvarer; barberhøvler og -
blader; barbersett; håndverktøy og redskaper;
flaskeåpnere; pennekniver.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219963 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212117 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Jonny Bjørneset, Postboks 11, 6151
Ørsta, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Kasser av tre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219964 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212118 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Stavanger Plastservice AS, Postboks
206, 4086 Hundvåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; herunder reparasjon av
båter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219965 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212119 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Intersped Internasjonal Spedisjon AS,
Postboks 183 Alnabru, 0614 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: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219966 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212121 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

(730) Innehaver: Seløy Undervannsservice AS, 8850
Herøy, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219967 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212131 (220) Inn dato: 2002.12.18

(540)

EFORMATION
(730) Innehaver: eFormation AS v/ Alf A Pedersen,
Grenseveien 82, 0663 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; dataprogrammer, disketter, bærbare
datamaskiner.
KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219968 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212146 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

(730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, MI 49085,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparater og innretninger, inkludert
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, matavfallskverner,
matavfalls- og avfallskompaktorer, deler og tilbehør
derfor; elektriske motorer for maskiner (unntatt for
landkjøretøyer); kompressorer til kjøling/avkjøling og
luftkondisjonering; elektrisk drevne pumper for apparater/
maskiner; herunder vaskemaskiner og oppvaskmaskiner;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger, inkludert kjøling/
avkjøling, frysing, kombinerte kjøleskap og frysere,
isbitmaskiner; elektriske komfyrer, komfyrer og
komfyrtopper; gasskomfyrer; komfyrer og
komfyrtopper; avtrekkshetter; mikrobølgeovner;
tørkemaskiner og -tromler og tørkeskap; kombinerte
rynke- og odørfjerneinnretninger og klestørkere; varme- og

kjøle- og ventilasjonsapparater, herunder fyrovner,
varmeapparater, omformingsbrennere, varmepumper,
luftkondisjoneringsapparater, luftkondisjoneringsenheter,
kondensasjonsenheter, fordampingskveilere,
avfuktingsapparater, fuktingsapparater,
sentralfukteapparater, luftfiltere, luftrenseenheter, sentral
luftrensere, ventilasjonsvifter, fyrkjeler, varmevekslere;
varmtvannsberedere til kjøkken og til husholdningen,
kjøling og kvalitetsapparater, herunder
varmtvannsbeholdere, gass- og elektriske vannvarmere,
vannforsyningsenheter, vannfiltreringsenheter,
kjøleenhetsvannfiltrering, vannforsyningsfilterenheter for
hjemmet, bløtemiddelenheter, vannbehandlingsenheter,
vannfiltreringssystemer under vasken,
vannfiltreringsinnretninger for benktoppen,
springvannfiltere, vannkjølere, vasker, vaskekummer,
nedspylingsvasker; tilbehør til vasker, herunder siler og
spyleanordninger; temperaturkontrollerte lagringsskap;
deler og anordninger for alle de forannevnte varer.
KL. 37: Installasjon, montering, reparasjon og vedlikehold
av anordninger og apparater herunder klesvaskemaskiner,
klestørkemaskiner, oppvaskmaskiner, matavfallskverner,
matavfalls- og avfallskompaktorer, elektriske motorer for
maskiner (unntatt for landkjøretøyer), kompressorer til
kjøling og luftbehandling; elektrisk drevne pumper for
apparater/maskiner; innretninger og apparater til
oppvarming-, matlaging-, kjøle-, fryse-, tørking-,
luftbehandling-, luftrensere-, ventilasjon- og
vannforsyning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219969 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212147 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

SSL
(730) Innehaver: Ameron International Corp, 245 South
Los Robles Avenue, Pasadena, CA 91101, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Rør av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219970 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212150 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

NETAPP
(730) Innehaver: Network Appliance Inc, 495 East Java
Drive, Sunnyvale, CA 94089, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tilveiebringelse av tester og sertifiseringer med
det formål å fastslå faglige ferdigheter; distribusjon av
kursmateriale for utdannelses- og opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester; teknisk
støttevirksomhet relatert til data, datamaskiner og
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219971 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212166 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYEFINE
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
containere for farmasøytiske preparater, veterinære
preparater, preparater for helseomsorg, dietetiske
substanser for medisinske formål og andre aktive
substanser; preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider; medisinske infusjoner.
KL. 10: Innåndingsapparater og deler og tilbehør dertil.
KL. 40: Spesialtilpasning og fremstilling av medisinske
varer laget på bestilling eller spesifikasjon av andre;
fremstilling, for andre, av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219972 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212167 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYEPROTECT
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
containere for farmasøytiske preparater, veterinære
preparater, preparater for helseomsorg, dietetiske
substanser for medisinske formål og andre aktive
substanser; preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider; medisinske infusjoner.
KL. 10: Innåndingsapparater og deler og tilbehør dertil.
KL. 40: Spesialtilpasning og fremstilling av medisinske
varer laget på bestilling eller spesifikasjon av andre;
fremstilling, for andre, av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219973 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212168 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYEHALER
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; bærere
for farmasøytiske preparater, veterinære preparater,
preparater for helseomsorg, dietetiske stoffer for
medisinsk bruk, og andre aktive substanser; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider;
medisinske infusjonsstoffer.
KL. 10: Innåndingsapparater og deler og tilbehør dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219974 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212169 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

VISIBLE YOUTH
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymer, parfymevarer og parfymert
kosmetikk og personlige pleieprodukter; eteriske oljer og
personlige pleieprodukter inneholdende eteriske oljer;
kosmetikk; kosmetiske preparater; hårvann,
kroppslosjoner og personlige pleielosjoner; kosmetiske
kremer og -pudder; deodoranter for personlig bruk;
hårfjerningsmidler; sjampo; neglpleiepreparater;
kosmetiske preparater for slankeformål;
hudpleiepreparater, hudpleiepreparater også inneholdende
hyaluronicsyre.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; antialdringskremer,
antialdringskremer også inneholdende hyaluronicsyre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219975 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212171 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYEPHARMA
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til vitenskapelige formål;
kjemiske reagenser; kjemiske stoffer for analyser i
laboratorier; kjemikalier til bruk i industrien, landbruk og
skogbruk.
KL. 3: Midler til rengjøring og vasking; såper; parfymer,
parfymevarer og parfymert kosmetikk og personlige
pleieprodukter; eteriske oljer og personlige pleieprodukter
inneholdende eteriske oljer; personlige pleieprodukter;
kosmetikk; kosmetikk inneholdende farmasøytiske
egenskaper; hårvann, kroppslosjoner og personlige
pleieprodukter; kosmetiske kremer og -pudder;
deodoranter for personlig bruk; hårfjerningsmidler;
vaskemidler; sjampo; neglpleiepreparater; oljer til
rengjøring, kosmetikk og toalettformål og for parfymer og
luktevann; kosmetiske preparater for slankeformål og
toalettartikler.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske og
veterinære preparater; preparater for medisinske,
kirurgiske og biologiske formål; dietetiske stoffer tilpasset
for medisinske eller veterinære formål; gips, plaster, teip
og bånd for medisinske og veterinære formål;
forbindingsstoffer; smertestillende midler; bakterielle
preparater for medisinske og veterinære formål; kjemiske
preparater og reagenser for farmasøytiske, medisinske og
veterinære formål; drikker, substanser og næringsmidler
for medisinske og veterinære formål; diagnostiske
preparater for medisinske og veterinære formål; medisiner
og medisinske preparater; medisinske og veterinære oljer;
medisinske og veterinære preparater for slankeformål;
salver, kremer og pudder for medisinske og veterinære
formål; stikkpiller, tabletter og piller for medisinske og
veterinære formål; kosmetikk inneholdende farmasøytiske
egenskaper.
KL. 10: Medisinske, veterinære og kirurgiske apparater,
instrumenter og innretninger; innåndingsapparater;
sprøyter; nåler; injeksjonsapparater, -instrumenter og -
innretninger; katetere; apparater, instrumenter og
innretninger for lagring og fordeling av medisinske,
kirurgiske og veterinære preparater, kremer, pudder,
tabletter og piller; deler og tilbehør for alle forannevnte
varer.
KL. 40: Spesialtilpasning og fremstilling av medisinske
varer laget på bestilling eller spesifikasjon av andre;
fremstilling, for andre, av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;

tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219976 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212173 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

HYCLINDA
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater bestående av hyaluronan og clindamycin for
lokal påføring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219977 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212174 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

HYACNE
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater bestående av hyaluronan og et medisinsk
middel for lokal behandling av kviser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219978 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212175 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

GEOMATRIX
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til vitenskapelige formål;
kjemiske reagenser; kjemiske stoffer for analyser i
laboratorier; kjemikalier til bruk i industrien, landbruk og
skogbruk; bærestoffer til assimilering av aktive substanser
til bruk ved fremstilling av farmasøytiske produkter,
veterinære produkter, preparater for helseomsorg og
dietetiske stoffer for medisinsk bruk.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske og
veterinære preparater; preparater for helseomsorg og
dietetiske stoffer for medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219979 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212176 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYESTABE
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
containere for farmasøytiske preparater, veterinære
preparater, preparater for helseomsorg, dietetiske
substanser for medisinske formål og andre aktive
substanser; preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider; medisinske infusjoner.
KL. 10: Innåndingsapparater og deler og tilbehør dertil.
KL. 40: Spesialtilpasning og fremstilling av medisinske
varer laget på bestilling eller spesifikasjon av andre;
fremstilling, for andre, av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219980 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212177 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

DEPOMORPHINE
(730) Innehaver: SkyePharma Inc, 10450 Science Center
Drive, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; liposomeformuleringer
inneholdende morfinsulfat til bruk i behandling av smerte.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219981 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212178 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

DEPOCYT
(730) Innehaver: SkyePharma Inc, 10450 Science Center
Drive, San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater inneholdende eller bestående av midler til
behandling av hjernehinnebetennelse, hematologiske
ondartetheter og tumorer.
KL. 40: Spesialtilpassede tjenester; fremstilling, for andre,
av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester; lisensiering av immateriell eiendomsrett
og eksploateringstjenester; anskaffelse av farmasøytiske
og medisinske og lovpålagte produktlisenser for andre.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet;
utføring av mulighetsstudier relatert til farmasøytiske
preparater; testing av farmasøytiske preparater; utvikling
av farmasøytiske produkter; farmasøytiske
formuleringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219982 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212180 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

SKYDRY
(730) Innehaver: Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater;
containere for farmasøytiske preparater, veterinære
preparater, preparater for helseomsorg, dietetiske
substanser for medisinske formål og andre aktive
substanser; preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider; medisinske infusjoner.
KL. 10: Innåndingsapparater og deler og tilbehør dertil.
KL. 40: Spesialtilpasning og fremstilling av medisinske
varer laget på bestilling eller spesifikasjon av andre;
fremstilling, for andre, av farmasøytiske produkter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utviklingstjenester; produktutvikling, design og
ingeniørtjenester.
KL. 44: Medisinske, kirurgiske og veterinære tjenester;
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon
relatert til medisinske, kirurgiske og veterinære emner
online fra en computer database eller via internettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219983 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212181 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219984 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212185 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219985 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212200 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

(730) Innehaver: Norsk Naturgjødsel AS, Rindav 180,
4354 Voll, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Sand.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219986 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212206 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

(730) Innehaver: Øst-Tech AS, Postboks 825, 1670
Kråkerøy, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknologiske tjenester, herunder inspeksjon av
metaller; tekniske konsultasjoner; mekaniske laboratorier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219987 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212247 (220) Inn dato: 2002.12.27

(540)

(730) Innehaver: SAR AS, Oljevn 5, 4056 Tananger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet.
KL. 40: Avfallsbehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219988 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212248 (220) Inn dato: 2002.12.27

(540)

WCM
(730) Innehaver: SAR AS, Oljevn 5, 4056 Tananger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet.
KL. 40: Avfallsbehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219989 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212249 (220) Inn dato: 2002.12.27

(540)

(730) Innehaver: Fossum Renhold AS, Åmodthaugen,
2080 Eidsvoll, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Rengjøring av bygninger (eksteriør og interiør).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219990 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212263 (220) Inn dato: 2002.12.30

(540)

VIBRACHOC
(730) Innehaver: Otto Jørgen Børseth, Engveien 1, 1400
Ski, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Vibrasjonsdempere i hovedsak av gummi for blant
annet alminnelig maskineri, motorer, bygningsformål, skip
og offshore.
KL. 17: Vibrasjonsdempere av metall for blant annet
alminnelig maskineri, motorer, bygningsformål, skip og
offshore.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219991 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212277 (220) Inn dato: 2002.12.30

(540)

EVALIA
(730) Innehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Biler, vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker,
traktorer, slepetraktorer og andre nyttekjøretøyer og deler
hertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219992 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200212278 (220) Inn dato: 2002.12.30

(540)

ZEXI
(730) Innehaver: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Biler, vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker,
traktorer, slepetraktorer og andre nyttekjøretøyer og deler
hertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219993 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300042 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

ROBINSONS FRUIT
SHOOT

(730) Innehaver: Robinsons Soft Drinks Ltd, Britvic
House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex CM1 1TU,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker; styrkedrikker; safter;
kullsyrebehandlede ikke-alkoholholdige drikker;
mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og
fruktjuicer; ekstrakter, granulater, pulver og andre
preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219994 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300046 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

(730) Innehaver: 7-Eleven Inc, 2711 N Haskell Avenue,
Dallas, TX 75204, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og
grønnsaker.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 219995 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300049 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

M3D
(730) Innehaver: Harman International Industries Inc,
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalerkonus.

(300) Prioritet:
US, 2002.12.09, 78/192,437

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219996 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300052 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

SPEEDEEZ
(730) Innehaver: Playmates Toys Inc, Costa Mesa, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Lekekjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219997 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300053 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

SOYA EPIL CONTROL
(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: Kosmetiske preparater, toalettpreparater og -
produkter for pleie og rensing av huden og håret;
deodoranter.
KL. 5: Medisinske preparater for behandling av hud- og
hårtilstander; farmasøytiske preparater for hemming av
hårvekst.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 219998 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300055 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

AIVO
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 34 - 2003.08.18

33

(111) Reg.nr.: 219999 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300056 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

SURELA
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route
206 North, Peapack, NJ 07977, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220000 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300300 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

(730) Innehaver: Zotos International Inc, 100 Tokeneke
Road, Darien, CT 06820, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220001 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300301 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

TUREN I BOKS
(730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411
Kolbotn, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220002 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200300378 (220) Inn dato: 2003.01.15

(540)

ORANIS
(730) Innehaver: Syngenta Ltd, Syngenta European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Preparater for utryddelse av skadedyr, fungicider,
herbicider, insekticider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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(111) Reg.nr.: 220003 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200005832 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

(730) Innehaver: DDI Corp, 8, Ichibancho Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fysiske og kjemiske apparater og/eller -
instrumenter, nemlig apparater og instrumenter for
laboratorieeksperimenter, herunder luft/gass-generatorer,
termometre og hygrostater (fuktighetsregulatorer),
glassartikler for laboratoriebruk, porselensartikler for
laboratoriebruk, brennkammer for laboratoriebruk;
måleapparater og/eller -instrumenter; elektriske fordelere
eller kontrollmaskiner og/eller -instrumenter;
ettankeromformere, roterende omformere, faseomformere,
faseregulatorer; batterier; elektriske eller magnetiske
målemaskiner og/eller instrumenter; elektriske ledninger og
kabler; fotografiske apparater og/eller instrumenter;
kinematografiske apparater og/eller instrumenter; optiske
apparater og instrumenter; briller; bearbeidet glass, ikke
for bygningsformål; livredningsapparater og instrumenter;
elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter;
innspilte lydbærere og grammofonplater; metronomer;
elektroniske apparater og maskiner og instrumenter samt
deler til slike; ozonapparater; elektrolyseapparater;
raketter, nemlig vitenskapelig utstyr for meteorologiske
observasjoner og kommunikasjon; automatiske og
myntstyrte underholdningsmaskiner og -instrumenter for
bruk i fornøyelsesparker og tivoli, herunder karuseller,
pariserhjul, berg- og dalbaner og myntstyrte
spilleautomater; elektriske strykejern; elektriske
ringeklokker; varseltrekanter for kjøretøyer; selvlysende
eller mekaniske veiskilt; signalanlegg for jernbane;
brannalarmer; antityverialarminnretninger;
beskyttelseshansker mot ulykker;
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger;
brannbåter; brannslukningskjøretøy; sigar- og
sigarettennere for kjøretøyer; beskyttelseshjelmer;
brannsikre bekledningsgjenstander; støvmasker;
gassmasker; sveisemasker; elektroder; kinematografisk
film; film for lysbilder og transparenter; rammer for
lysbilder/dias; innspilte videoplater og/eller videotape;
utstyr for bensinstasjoner, nemlig bensinpumper;
salgsautomater; myntstyrte port- og bom-innretninger for
parkeringsanlegg; kassaapparater; telle- og
sorteringsapparater for mynter; fotokopimaskiner;
manuelle kalkulatorer og telleapparater; tegnemaskiner,
nemlig målelinjaler og passere (måleinstrumenter);

stemplingsur for tidsregistrering;
tidsregistreringsapparater; elektriske kalkulatorer og
regnemaskiner; hullkortmaskiner;
stemmeavgivningsmaskiner; fakturamaskiner; apparater
for kontroll av porto og poststempel; regnestaver;
vektbelter og lodd for dykking; våtdrakter; oppblåsbare
flyteelement for svømmetrening; lufttanker; svømmebrett;
regulatorer for luft (dykking); dykkeapparater; elektriske
buesveiseapparater; elektriske sveiseapparater;
hundefløyter; myntstyrte videospillapparater;
spilleapparater for bruk med fjernsynsapparater;
elektriske automatiske døråpnere; simulatorer for
kjøretrening; sportstreningssimulatorer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
mobiltelefon; mottagelse og avsendelse av teleks;
kommunikasjon ved oversendelse av beskjeder og data via
dataterminaler; telegramekspedering og forsendelse;
telefonisk kommunikasjon; telefakstjenester;
personsøkertjenester ved radio, telefon eller annen form
for elektronisk kommunikasjon; kommunikasjon ved
videotex, nemlig forsendelse av datasignaler slik at de kan
bli prosjektert på en katode strålerørsskjerm via
telefonnettet og/eller fjernsynsnettet;
satellittkommunikasjon; kommunikasjon ved overføring
av lyd og bilde; kommunikasjon ved visuelle media;
syntetisk digital telekommunikasjon, nemlig ISDN for
forsendelse av digitalt kodete data og bildesignaler;
virksomhet i relasjon til elektronisk post; kommunikasjon
ved tilretteleggelse og overføring for fjernsyns- og
videokonferanser; konsultasjonstjenester for
telekommunikasjon; fjernsynskringkasting,
kabelfjernsynskringskasting; radiokringkasting;
kabelradiokringkasting; nyhetstjenester for
kommunikasjonsmedia; nyhetstjenester ved hjelp av
telekommunikasjonsutstyr; utleie og/eller leasing av
telekommunikasjonsutstyr, herunder telefon og
telefaksapparater; utleie og leasing av rettigheter til
telefoninstallasjonstjenester; informasjonstjenester
vedrørende kringkasting; porttjenester for
kommunikasjonsformål nemlig virksomhet i relasjon til
konvertering av signaler i relasjon til overføring og
mottagelse av data fra nettverk som benytter forskjellig
teknisk standard.
KL. 42: Midlertidig innlosjering og informasjon
vedrørende midlertidig innlosjering; byråer for
fremskaffelse og reservasjon av midlertidig innlosjering;
servering av mat og drikke, restauranttjenester og
informasjons- og reservasjonsvirksomhet i tilknytning til
restauranter og spisesteder; informasjonsvirksomhet i
tilknytning til matlaging; skjønnhetssalonger;
frisørsalonger; informasjonsvirksomhet i relasjon til
skjønnhets- og frisørsalonger; offentlige bad og
informasjonstjenester i tilknytning til slike;
informasjonstjenester i relasjon til trykte publikasjoner
som artikler, aviser og tidsskrifter; geografisk
informasjonsvirksomhet; meteorologisk
informasjonsvirksomhet; ekteskaps- og partnerbyråer
samt informasjonsvirksomhet i relasjon til slik
virksomhet; arrangere bryllupsseremonier samt
reservasjon av passende lokaler for bryllup og
informasjonsvirksomhet i tilknytning til dette;
begravelsesbyråer og tilknyttet informasjonsvirksomhet;
fremskaffelse av gravplasser eller krematorieplass; design
og utforming av lokaler som består av maskiner, apparater
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og/eller utstyr og deres deler; designvirksomhet;
informasjon og rådgivning til forretningsdrivende og
privatpersoner om valg av farger; fremskaffelse av
teknologisk informasjon vedrørende datamaskiner og
elektroniske komponenter; informasjonsvirksomhet i
relasjon til dataprogram; fremskaffelse av informasjon om
diagnose og instruksjonsvirksomhet vedrørende
introduksjon og bruk av datamaskiner; dataprogrammering
samt utvikling og vedlikehold av dataprogram; utforming
av brukerstøtte for dataprogram; ingeniørvirksomhet i
relasjon til globale datanettverk; utvikling og
planleggingsvirksomhet for etablering av
kommunikasjonsnettverk ved hjelp av
kommunikasjonssatellitter; forskning og utvikling av
kommunikasjonssystemer mellom datamaskiner; tekniske
konsultasjoner, design og utvikling innen datasystemer,
datakommunikasjon, dataprogramvare,
telekommunikasjon, gjensidig kommunikasjon og
kringkasting; forskning og utvikling innen
kommunikasjonsteknologi; informasjonsvirksomhet
vedrørende bioteknologi; informasjonsvirksomhet i
relasjon til ingredienser, virkning, bruk, farmakologiske,
vekselvirkninger og tilsvarende angjeldende farmasøytiske
og medisinske produkter; informasjonsvirksomhet i
relasjon til lagring og konservering av frukt, grønnsaker,
blomster, ikke-alkoholholdige drikker, frukt- og
grønnsakssafter; forskning og forundersøkelser ved
konstruksjon av bygg og/eller byplanlegging samt
informasjonsvirksomhet i tilknytning til dette; utføring av
tester samt forskning for å forhindre forurensning samt
informasjonsvirksomhet knyttet dertil; testing og
forskning innen elektrisitet; informasjonsvirksomhet i
relasjon til kjemi; informasjonsvirksomhet i relasjon til
forskning, vitenskap og teknologi; forskning, utvikling,
undersøkelser og konsultasjoner vedrørende
telekommunikasjonsutstyr; privat
informasjonsvirksomhet i relasjon til forskning, vitenskap
og teknologi; forskning, utvikling, undersøkelser og
konsultasjoner vedrørende telekommunikasjonsutstyr;
privat etterforskningsvirksomhet i relasjon til
fremskaffelse av informasjon og personlige data
vedrørende ansatte i bedrifter, kjente personer og
undersøkende virksomhet for å fremskaffe
kredittopplysninger om privatpersoner; fremskaffelse av
informasjon om sannsigere og spåing via mobiltelefon og
datanettverk; formidling av informasjon om avisartikler
og/eller blader via en database; massasje og terapeutisk
fingerpressing; akupunktur; medisinsk virksomhet;
informasjon om medisinsk behandling; fysisk
eksaminering; tannlegevirksomhet; utleie og leasing av
datamaskiner, herunder prosessorer, programmerte
databærende elektroniske kretser, magnetiske disker,
magnetisk tape og periferiutstyr for datamaskiner;
datatjenester, nemlig fremskaffelse av hypotetiske
bynettverkstjenester som gjør brukeren i stand til å få
tilgang til et firmas hjemmeside og ha direkte kontakt med
et firma, ved å velge firmaets skilt/symbol ut blant flere
firmasymbol som er vist på en elektronisk handlegate på
en global datanettverksside i relasjon til etablering av
elektroniske forretninger og fremvisning av produktene
eller varene samt å motta ordre; datavirksomhet i relasjon
til etablering og vedlikehold av hjemmesider på et globalt
datanettverk for andre; redigering av datateknikklitteratur;
fremskaffelse av informasjon i relasjon til prisutdelinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220004 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200005833 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

(730) Innehaver: DDI Corp, 8, Ichibancho Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fysiske og kjemiske apparater og/eller -
instrumenter, nemlig apparater og instrumenter for
laboratorieeksperimenter, herunder luft/gass-generatorer,
termometre og hygrostater (fuktighetsregulatorer),
glassartikler for laboratoriebruk, porselensartikler for
laboratoriebruk, brennkammer for laboratoriebruk;
måleapparater og/eller -instrumenter; elektriske fordelere
eller kontrollmaskiner og/eller -instrumenter;
ettankeromformere, roterende omformere, faseomformere,
faseregulatorer; batterier; elektriske eller magnetiske
målemaskiner og/eller instrumenter; elektriske ledninger og
kabler; fotografiske apparater og/eller instrumenter;
kinematografiske apparater og/eller instrumenter; optiske
apparater og instrumenter; briller; bearbeidet glass, ikke
for bygningsformål; livredningsapparater og instrumenter;
elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter;
innspilte lydbærere og grammofonplater; metronomer;
elektroniske apparater og maskiner og instrumenter samt
deler til slike; ozonapparater; elektrolyseapparater;
raketter, nemlig vitenskapelig utstyr for meteorologiske
observasjoner og kommunikasjon; automatiske og
myntstyrte underholdningsmaskiner og -instrumenter for
bruk i fornøyelsesparker og tivoli, herunder karuseller,
pariserhjul, berg- og dalbaner og myntstyrte
spilleautomater; elektriske strykejern; elektriske
ringeklokker; varseltrekanter for kjøretøyer; selvlysende
eller mekaniske veiskilt; signalanlegg for jernbane;
brannalarmer; antityverialarminnretninger;
beskyttelseshansker mot ulykker;
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger;
brannbåter; brannslukningskjøretøy; sigar- og
sigarettennere for kjøretøyer; beskyttelseshjelmer;
brannsikre bekledningsgjenstander; støvmasker;
gassmasker; sveisemasker; elektroder; kinematografisk
film; film for lysbilder og transparenter; rammer for
lysbilder/dias; innspilte videoplater og/eller videotape;
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utstyr for bensinstasjoner, nemlig bensinpumper;
salgsautomater; myntstyrte port- og bom-innretninger for
parkeringsanlegg; kassaapparater; telle- og
sorteringsapparater for mynter; fotokopimaskiner;
manuelle kalkulatorer og telleapparater; tegnemaskiner,
nemlig målelinjaler og passere (måleinstrumenter);
stemplingsur for tidsregistrering;
tidsregistreringsapparater; elektriske kalkulatorer og
regnemaskiner; hullkortmaskiner;
stemmeavgivningsmaskiner; fakturamaskiner; apparater
for kontroll av porto og poststempel; regnestaver;
vektbelter og lodd for dykking; våtdrakter; oppblåsbare
flyteelement for svømmetrening; lufttanker; svømmebrett;
regulatorer for luft (dykking); dykkeapparater; elektriske
buesveiseapparater; elektriske sveiseapparater;
hundefløyter; myntstyrte videospillapparater;
spilleapparater for bruk med fjernsynsapparater;
elektriske automatiske døråpnere; simulatorer for
kjøretrening; sportstreningssimulatorer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
mobiltelefon; mottagelse og avsendelse av teleks;
kommunikasjon ved oversendelse av beskjeder og data via
dataterminaler; telegramekspedering og forsendelse;
telefonisk kommunikasjon; telefakstjenester;
personsøkertjenester ved radio, telefon eller annen form
for elektronisk kommunikasjon; kommunikasjon ved
videotex, nemlig forsendelse av datasignaler slik at de kan
bli prosjektert på en katode strålerørsskjerm via
telefonnettet og/eller fjernsynsnettet;
satellittkommunikasjon; kommunikasjon ved overføring
av lyd og bilde; kommunikasjon ved visuelle media;
syntetisk digital telekommunikasjon, nemlig ISDN for
forsendelse av digitalt kodete data og bildesignaler;
virksomhet i relasjon til elektronisk post; kommunikasjon
ved tilretteleggelse og overføring for fjernsyns- og
videokonferanser; konsultasjonstjenester for
telekommunikasjon; fjernsynskringkasting,
kabelfjernsynskringskasting; radiokringkasting;
kabelradiokringkasting; nyhetstjenester for
kommunikasjonsmedia; nyhetstjenester ved hjelp av
telekommunikasjonsutstyr; utleie og/eller leasing av
telekommunikasjonsutstyr, herunder telefon og
telefaksapparater; utleie og leasing av rettigheter til
telefoninstallasjonstjenester; informasjonstjenester
vedrørende kringkasting; porttjenester for
kommunikasjonsformål nemlig virksomhet i relasjon til
konvertering av signaler i relasjon til overføring og
mottagelse av data fra nettverk som benytter forskjellig
teknisk standard.
KL. 42: Midlertidig innlosjering og informasjon
vedrørende midlertidig innlosjering; byråer for
fremskaffelse og reservasjon av midlertidig innlosjering;
servering av mat og drikke, restauranttjenester og
informasjons- og reservasjonsvirksomhet i tilknytning til
restauranter og spisesteder; informasjonsvirksomhet i
tilknytning til matlaging; skjønnhetssalonger;
frisørsalonger; informasjonsvirksomhet i relasjon til
skjønnhets- og frisørsalonger; offentlige bad og
informasjonstjenester i tilknytning til slike;
informasjonstjenester i relasjon til trykte publikasjoner
som artikler, aviser og tidsskrifter; geografisk
informasjonsvirksomhet; meteorologisk
informasjonsvirksomhet; ekteskaps- og partnerbyråer
samt informasjonsvirksomhet i relasjon til slik

virksomhet; arrangere bryllupsseremonier samt
reservasjon av passende lokaler for bryllup og
informasjonsvirksomhet i tilknytning til dette;
begravelsesbyråer og tilknyttet informasjonsvirksomhet;
fremskaffelse av gravplasser eller krematorieplass; design
og utforming av lokaler som består av maskiner, apparater
og/eller utstyr og deres deler; designvirksomhet;
informasjon og rådgivning til forretningsdrivende og
privatpersoner om valg av farger; fremskaffelse av
teknologisk informasjon vedrørende datamaskiner og
elektroniske komponenter; informasjonsvirksomhet i
relasjon til dataprogram; fremskaffelse av informasjon om
diagnose og instruksjonsvirksomhet vedrørende
introduksjon og bruk av datamaskiner; dataprogrammering
samt utvikling og vedlikehold av dataprogram; utforming
av brukerstøtte for dataprogram; ingeniørvirksomhet i
relasjon til globale datanettverk; utvikling og
planleggingsvirksomhet for etablering av
kommunikasjonsnettverk ved hjelp av
kommunikasjonssatellitter; forskning og utvikling av
kommunikasjonssystemer mellom datamaskiner; tekniske
konsultasjoner, design og utvikling innen datasystemer,
datakommunikasjon, dataprogramvare,
telekommunikasjon, gjensidig kommunikasjon og
kringkasting; forskning og utvikling innen
kommunikasjonsteknologi; informasjonsvirksomhet
vedrørende bioteknologi; informasjonsvirksomhet i
relasjon til ingredienser, virkning, bruk, farmakologiske,
vekselvirkninger og tilsvarende angjeldende farmasøytiske
og medisinske produkter; informasjonsvirksomhet i
relasjon til lagring og konservering av frukt, grønnsaker,
blomster, ikke-alkoholholdige drikker, frukt- og
grønnsakssafter; forskning og forundersøkelser ved
konstruksjon av bygg og/eller byplanlegging samt
informasjonsvirksomhet i tilknytning til dette; utføring av
tester samt forskning for å forhindre forurensning samt
informasjonsvirksomhet knyttet dertil; testing og
forskning innen elektrisitet; informasjonsvirksomhet i
relasjon til kjemi; informasjonsvirksomhet i relasjon til
forskning, vitenskap og teknologi; forskning, utvikling,
undersøkelser og konsultasjoner vedrørende
telekommunikasjonsutstyr; privat
informasjonsvirksomhet i relasjon til forskning, vitenskap
og teknologi; forskning, utvikling, undersøkelser og
konsultasjoner vedrørende telekommunikasjonsutstyr;
privat etterforskningsvirksomhet i relasjon til
fremskaffelse av informasjon og personlige data
vedrørende ansatte i bedrifter, kjente personer og
undersøkende virksomhet for å fremskaffe
kredittopplysninger om privatpersoner; fremskaffelse av
informasjon om sannsigere og spåing via mobiltelefon og
datanettverk; formidling av informasjon om avisartikler
og/eller blader via en database; massasje og terapeutisk
fingerpressing; akupunktur; medisinsk virksomhet;
informasjon om medisinsk behandling; fysisk
eksaminering; tannlegevirksomhet; utleie og leasing av
datamaskiner, herunder prosessorer, programmerte
databærende elektroniske kretser, magnetiske disker,
magnetisk tape og periferiutstyr for datamaskiner;
datatjenester, nemlig fremskaffelse av hypotetiske
bynettverkstjenester som gjør brukeren i stand til å få
tilgang til et firmas hjemmeside og ha direkte kontakt med
et firma, ved å velge firmaets skilt/symbol ut blant flere
firmasymbol som er vist på en elektronisk handlegate på
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en global datanettverksside i relasjon til etablering av
elektroniske forretninger og fremvisning av produktene
eller varene samt å motta ordre; datavirksomhet i relasjon
til etablering og vedlikehold av hjemmesider på et globalt
datanettverk for andre; redigering av datateknikklitteratur;
fremskaffelse av informasjon i relasjon til prisutdelinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220005 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200113163 (220) Inn dato: 2001.11.08

(540)

THOMPSON
(730) Innehaver: J. Walter Thompson Group Ltd,
London, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende
tjenester [for tredjemann] og markedsføringstjenester;
bistand ved ledelse av forretningsvirksomhet og bedrifter;
rådgivning og konsultasjoner; publiseringsvirksomhet;
produksjon av reklamemateriell og reklameinnslag; Public
Relation [PR-virksomhet]; markedsundersøkelse og
markedsanalyse; undersøkelser og informasjon relatert til
forretningsvirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet;
markedsstøtte; statistisk analyse og kompilasjon; bistand
ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
medieundersøkelse og -konsultasjon; planlegging, innkjøp
og forhandling av reklameplass; tilveiebringelse av
informasjon relatert til ovennevnte tjenester.
KL. 42: Datamaskintjenester; redigeringstjenester;
fotograferingstjenester; trykkerivirksomhet; kunststudio;
informasjon, undersøkelse og konsultasjon relatert til
ovennevnte tjenester; internett informasjon og
konsultasjon; tilveiebringelse av informasjon relatert til
ovennevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18

(111) Reg.nr.: 220006 (151) Reg.dato: 2003.07.24

(210) Søk.nr.: 200209771 (220) Inn dato: 2002.10.17

(540)

POWER KING
(730) Innehaver: EMD Internationale
Handelsgesellschaft mbH, Hanns-Martin-Schleyer -
Strasse 2, D-77656 Offenburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Bor, skrutrekkere, isolertenger, krympetenger,
kombitenger, kabelbindetenger, presstenger, alle de
forannevnte varer for så vidt de inngår i klasse 8.
KL. 9: Ledninger, elektroinstallasjonsmateriell, batterier,
måleapparater, forlengelseskabler, brytere,
forbindelseskontakter, taster, sikringer,
fasekontrollapparater, loddekolber, lysdempere, alle de
forannevnte varer for så vidt de inngår i klasse 9.
KL. 11: Lamper, halogenbelysningsapparater,
glødelamper, lampearmatur og -føtter, energibesparende
lamper, lysstoffrør, lommelykter, alle de forannevnte
varer for så vidt de inngår i klasse 11.
KL. 34: Fyrtøy.

(300) Prioritet:
DE, 2002.06.04, 302 27 320.4/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.08.18
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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.: 683903
(151) Int. reg. dato: 1997.10.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.02.21

(540)

HIDESIGN
(730) Innehaver: Jacqueline Kapur, Ennepeweg 17, D-
44287 Dortmund, DE og Dilip Kapur, Ennepeweg 17, D-
44287 Dortmund, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
KL. 18:  Trunks and suitcases, bags (included in this
class), wallets, rucksacks made of leather or imitation
leather.
KL. 25:  All types of clothing for women, men and
children, made of knitted or woven fabrics or leather;
footwear.

Gazette nr.: 6/01

(111) Int. reg. nr.: 640212
(151) Int. reg. dato: 1995.05.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.08.01

(540)

DEUTSCHE BANK
(730) Innehaver: Deutsche Bank AG,
Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Accounting.
KL. 36:  Finance, namely transmission of
currency, savings account management, granting
loans, issuing of credit cards, issuing of
travellers’ cheques, stock and bond brokerage
agencies, foreign exchange, consulting in loans
and deposit of valuables in safes.

Gazette nr.: 21/00
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(111) Int. reg. nr.: 700966
(151) Int. reg. dato: 1998.09.10

(540)

CONTIVIKINGCONTACT
C

(730) Innehaver: Continental AG, Postfach 169, D-
30001 Hannover, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Vehicle tyres.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 701511
(151) Int. reg. dato: 1998.08.03

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The text MONDIAL
ASSISTANCE is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Mondial Assistance SAS, 37 rue
Taitbout, F-75009 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printed matter including catalogues, magazines,
leaflets, prospectuses, printed matter, books.
KL. 35: Assistance with administrative procedures;
administrative advice and information unrelated to
business dealings.
KL. 37: Provision of services in connection with
assistance contracts, namely motor vehicle repair, building
and home repair in case of accidents; maintenance services
for motor vehicles, buildings, commercial premises,
television set and electric household appliance repair.
KL. 39: Procurement of underwriters for couriers,
ambulances, taxis; removal assistance.
KL. 41: Provision of services in connection with
assistance contracts, namely rental of radio and television
sets, videorecorder rental; computer training services,
private tutoring services.
KL. 42: Provision of services in connection with
assistance contracts, namely home assistance for sick
children; nursing services; home help for the elderly, care
of household pets; escorting children to the nursery or
school; provision of underwriters for domestic cleaners,
family workers; reserving hospital beds; advice and
information, particularly legal information, unrelated to
business dealings, computer technical consultancy
unrelated to business dealings, professional consultation
unrelated to business dealings, particularly advice in case
of changing jobs and moving houses, unrelated to business
dealings; hotel, temporary accommodation, boarding
houses, restaurants, rental of access time to a database;
medical assistance.

Gazette nr.: 22/98
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(111) Int. reg. nr.: 737060
(151) Int. reg. dato: 2000.05.22

(540)

(730) Innehaver: Fair Play Centers BV, 1, Winckelen,
NL-6467 JD Kerkrade, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Amusement machines, automatic and coin-
operated, such as games of skill (machines), simulators
and fairground attractions (machines).
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear, including
sportswear and leisure clothing, sports and leisure
footwear and sports and leisure headgear.
KL. 28:  Games and playthings, gymnastic and sporting
articles and sports equipment not included in other
classes; purpose-adapted sports bags.
KL. 35:  Advertising and sales promotion; commercial
business management; business administration;
administrative services; import and export of amusement
machines.
KL. 36:  Real estate management, namely shop/property
and office premises.
KL. 41:  Education and training; recreation and
entertainment; sporting and cultural activities and events;
services of sporting and entertainment centers; providing
of sports accommodation including stadiums; providing
recreational and entertainment activities by means of
games of skill (machines), simulators and fairground
attractions (machines); services of amusement machine
arcades (entertainment) and of video shops; showing
(video)films; rental of sporting articles, except means of
transport.
KL. 42:  Services of hotels, restaurants and cafés; services
of saunas and solariums; restauration (providing of food
and drink); rental of sportswear.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.22, 657982

(111) Int. reg. nr.: 745353
(151) Int. reg. dato: 2000.10.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.03

(540)

(730) Innehaver: Sic Marking (Société par action
simplifiée), ZAC de la Braille, 13 Route de Limonest, F-
69380 Lissieu, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machine tools, motors (except for land vehicles);
couplings (non-electrical) and transmission devices
(excluding those used for land vehicles); stamping
machines, embossing machines, marking machines and
engraving machines and transmission elements; marking
heads, presses, punching machines, punches for punching
machines, jacks for machines, type, styluses.
KL. 37:  Repair, cleaning and maintenance of machines,
machine tools, tools, instruments as well as their
components.

Gazette nr.: 12/02



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 34 - 2003.08.18

41

(111) Int. reg. nr.: 747129
(151) Int. reg. dato: 2000.09.13

(540)

CHOCO PRINCE
(730) Innehaver: General Biscuits Belgie NV, De
Beukelaer-Pareinlaan 1, B-2200 Herentals, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or
sweet cocktail products made with fruit or vegetables
such as potatoes, plain or flavoured; potato crisps, mixed
nuts, all nuts particularly prepared walnuts and
hazelnuts, peanuts and cashew nuts; milk, powdered
milk, flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products namely milk desserts; yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese
in brine; soft white cheese; strained cheese, fresh cheese
sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages
mainly consisting of milk or dairy products; milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; all these goods containing chocolate or
being chocolate flavoured.
KL. 30:  Chocolate, puffed rice; flours, tarts and pies
(sweet or savoury); preparations made from cereals,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;
savoury or sweet cocktail snacks containing dough used
for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),
frozen flavoured water (ices), sweet sauces, all these
goods containing chocolate or being chocolate flavoured.
KL. 32:  Fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks,
ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit
extracts, all these goods containing chocolate or being
chocolate flavoured; beverages mainly consisting of lactic
ferments.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.03.21, 668467

(111) Int. reg. nr.: 753310
(151) Int. reg. dato: 2001.01.19

(540)

(730) Innehaver: ABB Automation Technology Products
Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools and parts thereof,
including automated machines and machine tools and
parts thereof; engines (other than for land vehicles) and
parts thereof; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles).
KL. 11:  Lighting, heating, refrigeration and ventilation
apparatus (including fans), sanitary installations.
KL. 17:  Insulation materials.
KL. 39:  Transport; energy and electricity supply; water
supply; packaging and storage of goods.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.07.20, 480529

(111) Int. reg. nr.: 753457
(151) Int. reg. dato: 2001.02.09

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Indoor luminaire.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
BX, 2000.08.31, 674816



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 34 - 2003.08.18

42

(111) Int. reg. nr.: 754747
(151) Int. reg. dato: 2001.02.16

(540)

INDUSTRIAL IT
ENABLED

(730) Innehaver: ABB Automation Technology Products
Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lighting apparatus, as well as heating, cooling
and ventilating apparatus and fans, sanitary installations.
KL. 17:  Insulating materials.
KL. 35:  Advertising; public relations; dissemination of
advertisements; market research; television
advertisements; publishing of advertising texts; marketing;
dissemination of advertising material; business
information; sales promotion.
KL. 37:  Construction; repair work; pipeline construction
and maintenance; underwater construction.
KL. 40:  Energy production; treatment of waste;
processing of oil; air-conditioning; air purification; air
deodorising; processing of metals; recycling of waste and
refuse; paper processing; refining services; water treating;
rental of generators; treatment of fabrics and textiles.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.16, 481689

(111) Int. reg. nr.: 755297
(151) Int. reg. dato: 2001.02.16

(540)

INDUSTRIAL IT
CERTIFIED

(730) Innehaver: ABB Automation Technology Products
Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich,
CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lighting, as well as heating, cooling and air-
conditioning apparatus, as well as ventilators, sanitary
appliances.
KL. 17:  Insulating materials.
KL. 35:  Advertising; public relations services;
dissemination of advertising matter; market studies;
television advertisements; publishing of advertising texts;
marketing; distribution of advertizing materials; business
information; sales promotion.
KL. 37:  Construction services; repair services; pipeline
construction and maintenance; underwater construction.
KL. 40:  Production of energy; waste processing;
processing of oil; air-conditioning; air purification; air
deodorising; metal treatment; recycling of waste and
refuse; paper treating; refining services; water processing;
rental of generators; fabric and textile treatment.

Gazette nr.: 9/01

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.16, 481687
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(111) Int. reg. nr.: 766298
(151) Int. reg. dato: 2001.07.11

(540)

COUP DE PATES
(730) Innehaver: Coup de Pates SA, Boulevard de
Beaubourg, F-77184 Emerainville, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, charcuterie, fish, poultry and game;
preserved, dried and cooked meat extracts, fruit and
vegetables; jellies, jams; eggs, egg products, milk and dairy
products; canned meat, canned fish, preserved or deep-
frozen fruit and vegetables, pickles.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings), spices; ice for refreshment.
KL. 42:  Restaurant services (food services).

Gazette nr.: 21/01

(300) Prioritet:
FR, 2001.01.26, 01 3 078 998

(111) Int. reg. nr.: 772168
(151) Int. reg. dato: 2001.11.06

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The term IMAGE CARD
is excluded from the legal protection of the following
goods and services:
KL. 9: Electric and electronic identification apparatus and
installations; carriers in the form of cards or in other
forms, provided with data and codes, provided with
magnetic, optical and other electronically readable
information; writing stations and reading stations for
writing and reading carriers in the form of cards or in other
forms provided with data and codes; recorded software
programmes; magnetic cards and smart cards.
KL. 35: Computerized file management; compilation of
information into computer databases.
KL. 42: Computer programming, software development
and updating.

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic identification apparatus
and installations; carriers in the form of cards or in other
forms, provided with data and codes, provided with
magnetic, optical and other electronically readable
information; writing stations and reading stations for
writing and reading carriers in the form of cards or in other
forms provided with data and codes; recorded software
programmes; magnetic cards and smart cards.
KL. 35:  Computerized file management; compilation of
information into computer databases; statistical
information.
KL. 42:  Medical services; information and services
rendered in the field of health care; computer
programming, software development and updating.

Gazette nr.: 1/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.05.11, 686934
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(111) Int. reg. nr.: 773418
(151) Int. reg. dato: 2001.11.14

(540)

IGOPOST
(730) Innehaver: Igopost BV, Haverdijk 5, NL-5704 RC
Helmond, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Retail trading in promotional gifts;
administrative execution of orders, being services rendered
by a mail-order company.
KL. 39:  Transport and delivery of goods, being services
rendered by a mail-order company.

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.09.21, 697956

(111) Int. reg. nr.: 781669
(151) Int. reg. dato: 2002.04.15

(540)

PUNK ROYAL
(730) Innehaver: Munji ApS, Ryesgade 19e 1.sal, DK-
2200 København N, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 24:  Textiles and textile goods (not included in other
classes), bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.10.15, VA 2001 3888

(111) Int. reg. nr.: 781813
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

AXTENSION
(730) Innehaver: Sanford GmbH, Schnackenburgallee 43-
45, D-22525 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery, especially
writing and drawing instruments; adhesives for stationery
or household purposes; artists materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers type; printing blocks.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.25, 301 62 169.1/16

(111) Int. reg. nr.: 781818
(151) Int. reg. dato: 2002.05.23

(540)

(730) Innehaver: Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, CH-
6002 Luzern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Cheese.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.26, 499468
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(111) Int. reg. nr.: 781821
(151) Int. reg. dato: 2002.04.18

(540)

SAMAHE
(730) Innehaver: État Français représenté par le Délégué
Général pour l’Armement, 16, bis avenue Prieur de la
Côte d’Or, F-94114 Arcueil Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  System for facilitating the handling of carrier-
based helicopters consisting of guide rails, an electric
traction system, a (two) helicopter-grasping and handling
truck(s).

Gazette nr.: 12/02

(111) Int. reg. nr.: 781824
(151) Int. reg. dato: 2002.04.15

(540)

(730) Innehaver: Theo Henkelman Schoenen BV, 10,
Doemesweg, NL-6004 RN Weert, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Shoes, boots and slippers.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.03.15, 703241

(111) Int. reg. nr.: 781830
(151) Int. reg. dato: 2002.05.15

(540)

(730) Innehaver: Knauf Dämmstoffe GmbH,
Industrieweg 1, D-59329 Wadersloh-Liesborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Insulating boards and drainage boards, each of it
for building purposes and not of metal.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.28, 301 68 144.9/19
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INID-koder

I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

(111) Registreringsnummer
(151) Registreringsdato
(210) Søknadsnummer
(220) Inngivelsesdato
(300) Prioritetsopplysninger
(450) Kunngjort registrert dato
(511) Vare-/tjenesteklasse
(540) Gjengivelse av varemerket
(551) Fellesmerkebestemmelser
(554) Merket er tredimensjonalt
(526) Unntaksanmerkning
(591) Merket er i farger
(730) Søker/innehaver
(740) Fullmektig
(750) Adresse for korrespondanse
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