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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.: 217928 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200206094 (220) Inn dato: 2002.07.04

(540)

LANDSBY
(730) Innehaver: Sørland Samfunnsplanlegging AS,
Oppsal, 3533 Tyristrand, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; juridiske tjenester; ingeniørvirksomhet;
interiørkonsulentvirksomhet; miljøvernrådgivning;
landmåling; tekniske prosjektstudier; industridesign;
grafisk design.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 218964 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200204842 (220) Inn dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: Terje Sverstad, Århusveien 55 F, 3723
Skien, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 219890 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200010388 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

GLITTER
(730) Innehaver: Sven-Axel Svensson Bijouterier AB,
Box 49, S-614 22 Söderköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Kronometriske instrumenter.
KL. 18: Beautybokser, lommebøker, paraplyer, halsbånd
for dyr, håndvesker.
KL. 21: Hårbørster og børster for make-up, kammer;
kunstgjenstander av glass eller porselen;
kosmetikkredskaper, øyebrynsbørster.
KL. 25: Sjal, hansker, hatter, sarier, skjerf, slips.
KL. 26: Hårbånd, spenner, brosjer (klestilbehør), fletter
av løshår og løshår, hattepynt (ikke av edelt metall),
hårklemmer, hårnåler, hårnett, hårpynt, hårrosetter,
hårspenner, prydmerker (knapper), parykker, spenner,
strutsefjær.
KL. 35: Markedsføring og kundeinformasjon ved salg av
de ovenfornevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 219930 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210600 (220) Inn dato: 2002.11.12

(540)

(730) Innehaver: Hana Company Ltd, 2nd Floor, Flat E,
Chaiwan, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Fargestoffer; trykksverte, gravørfargestoff, toner
(trykksverte) for fotokopieringsmaskiner, fylte
tonerkassetter for printere og fotokopieringsmaskiner,
bindevæsker og fikservæsker for vannfarger.
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av
lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater,
CD-er, DVD-er, CD-ROM og DVD-ROM;
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr for
datamaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer;
korreksjonsvæsker (kontorartikler), blekk, blekkpatroner,
transparenter (papirvarer).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220067 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212210 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

CRW
(730) Innehaver: Hööks Hestesport AS, Furuvn 11,
2020 Skedsmokorset, NO

(740,750) Fullmektig: Lotta Brun, Lemoen, 1930
Aurskog

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Ridehjelmer.
KL. 25: Sko, støvler, hansker, luer, jakker, bukser,
ridebukser, strømper, gensere, shortchaps (benklær) og/
eller støvleskaft for beskyttelse av underben) og
sikkerhetsvester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220101 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 199900948 (220) Inn dato: 1999.01.28

(540)

(591) Merket er i farger

(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; konserverte, tørrete og
kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Registreringen omfatter ikke mattilsetningsstoffer,
suppekraft, kraft, sky, supper, suppekonsentrater,
buljong, buljongkonsentrater, grønnsaksafter for koking,
grønnsakekstrakter og smakstilsetninger.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; sennep; is. Registreringen omfatter ikke
mattilsetningsstoffer, kjøttsauser, sausepulver, krydder og
smakstilsetninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220102 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 199906242 (220) Inn dato: 1999.06.28

(540)

NORSE
(730) Innehaver: John Stuart Allan, Von Øtkens vei 6,
1169 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer.
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220103 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 199906243 (220) Inn dato: 1999.06.28

(540)

(730) Innehaver: John Stuart Allan, Von Øtkens vei 6,
1169 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer.
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220104 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200005540 (220) Inn dato: 2000.05.11

(540)

(730) Innehaver: Cluett, Peabody & Co Inc, New York,
NY, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220105 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200101792 (220) Inn dato: 2001.02.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av tetninger og
tilhørende deler og tilbehør for bruk i kardiologiske og
endovaskulære prosedyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220106 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200104395 (220) Inn dato: 2001.04.02

(540)

FIREBOLT
(730) Innehaver: H-D Michigan Inc, 315 West Huron
Street suite 400, Ann Arbor, MI 48103, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorsykler og konstruksjonsdeler til
motorsykler.
KL. 25: Jakker, gensere og t-skjorter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220107 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200107580 (220) Inn dato: 2001.06.19

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer til bruk på land; motorer, samt
deler og tilbehør til de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220108 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200113160 (220) Inn dato: 2001.11.08

(540)

JWT
(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. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; publikasjoner;
aviser og tidsskrifter; bøker; reklameartikler; fotografier;
plakater; kalendere; skrivesaker og papirvarer;
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
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: Design; datamaskintjenester; produktdesign og -
utvikling; redigeringstjenester; fotograferingstjenester;
trykkerivirksomhet; kunststudio; industridesign;
emballasjedesign; informasjon, undersøkelse og
konsultasjon relatert til ovennevnte tjenester; internett
informasjon og konsultasjon; tilveiebringelse av
informasjon relatert til ovennevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220109 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200113162 (220) Inn dato: 2001.11.08

(540)

J WALTER 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. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; publikasjoner;
aviser og tidsskrifter; bøker; reklameartikler; fotografier;
plakater; kalendere; skrivesaker og papirvarer;
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
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: Design; datamaskintjenester; produktdesign og -
utvikling; redigeringstjenester; fotograferingstjenester;
trykkerivirksomhet; kunststudio; industridesign;
emballasjedesign; informasjon, undersøkelse og
konsultasjon relatert til ovennevnte tjenester; internett
informasjon og konsultasjon; tilveiebringelse av
informasjon relatert til ovennevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220111 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200200103 (220) Inn dato: 2002.01.08

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til JÆROSTEN.

(730) Innehaver: Hans Voll, Ysteriveien 10, 4354 Voll,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meieriprodukter; oster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220112 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200201916 (220) Inn dato: 2002.03.01

(540)

(730) Innehaver: Zebra Co Ltd, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Blyanter, filtpenner, fiberpenner, trykk- og
skrublyanter, kulepenner, fyllepenner, blekkpatroner for
fiberpenner, blyantminer for trykk- og skrublyanter,
blekkpatroner for kulepenner, blekkpatroner for
fyllepenner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220113 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200202569 (220) Inn dato: 2002.03.20

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forvaltning av fast eiendom.
KL. 37: Bygging av fast eiendom; skjøtsel av fast
eiendom, nemlig reparasjon, vedlikehold, innredning og
utrustning av fast eiendom; rengjøringstjenester,
bilservice; drift av parkeringstjenester, nemlig reparasjon,
vedlikehold, innredning og utrustning av parkeringsanlegg.
KL. 39: Utleie av parkeringsplasser; bilutleie.
KL. 42: Kontrollinspeksjon og teknisk besiktigelse;
ekspertkonsulentvirksomhet (ikke vedrørende foretak);
kontrollinspeksjon og teknisk besiktigelse av
parkeringsanlegg; ekspertkonsulentvirksomhet vedrørende
parkering; utvikling av betalingssystem for parkering;
prosjektering og utvikling av parkeringsanlegg.
KL. 45: Bestyrelse (resepsjonsvirksomhet) i form av
vaktvirksomhet for leietakere og butikkinnehavere i visse
typer fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220114 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200203789 (220) Inn dato: 2002.04.23

(540)

(730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, 210,
Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa 250-0193, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Minnekort med integrerte kretser; lesere og/eller
skrivere for minnekort med integrerte kretser;
tilkoblingsadaptere for minnekort med integrerte kretser;
datamaskinskrivere; digitale stillbildekameraer; digitale
videokameraer; diktafoner; stemmeopptagere;
mobiltelefoner; fotografiapparater; apparater for opptak,
overføring og reproduksjon av bilder, lyd og data; deler og
tilbehør for alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220115 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200204834 (220) Inn dato: 2002.05.24

(540)

(730) Innehaver: Grace Foods Ltd, P.O. Box 1022,
Hamilton, BM

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ekstrakter og essenser for tilberedelse av ikke-
alkoholholdige drikker; fruktjuicer og grønnsaksaft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220116 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200205108 (220) Inn dato: 2002.06.04

(540)

(730) Innehaver: IGT-UK Ltd, Margaret Street, Ashton-
Under-Lyne, Lancashire OL7 0QQ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spill-, underholdnings-, rekreasjons- og
fornyelsesmaskiner og apparater; videospillmaskiner og
apparater; spilleautomater; fruktspilleautomater/
apparater; skap; kontrollapparater, software og
oppgraderings- og modifikasjonsverktøy for alle
forannevnte varer og deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer.
KL. 41: Tilveiebringelse av spill-, underholdnings-,
fornøyelsesmaskiner og -apparater; leie og utleie av spill-,
underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -apparater;
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til spill-,
underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -apparater; drift
av maskiner og apparater på steder for spill-,
underholdnings- og for fornøyelsesformål; arrangering av
konkurranser og konkurranser som er relatert til leker med
spill-, underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -
apparater; tilveiebringelse av spill, underholdning og
fornøyelsestjenester på video og datamaskinssystemer og
via online internett og andre nettverkskommunikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220117 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200205267 (220) Inn dato: 2002.06.06

(540)

SOFTWASH
(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: Toalettpreparater for pleie og rensing av hud og
hår.
KL. 5: Medisinske preparater for topisk behandling av
hud- og hårtilstander.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220118 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200205478 (220) Inn dato: 2002.06.11

(540)

CASCADIAN FARM
(730) Innehaver: Small Planet Foods Inc, Sedro Woolley,
WA, US

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 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;  hermetikk; pikkels; frosne bær;
surkål; frosne grønnsaker; frosne middagsretter
hovedsakelig av kjøtt og/eller grønnsaker med pasta eller
ris og saus; honning- og fruktsukret smør, yoghurt.
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; organiske fruktsøtningsmidler; sorbet;
relish; fruktis; iskrem; frosset yoghurt frosne matretter
hovedsakelig av pasta eller ris med kjøtt og/eller
grønnsaker og saus; matprodukter av korn til bruk som
frokostblandinger, lette måltider eller ingredienser til
matlaging.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker; frosne
konsentrerte fruktjuicer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220119 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200206478 (220) Inn dato: 2002.07.12

(540)

JACK
(730) Innehaver: American Tool Companies A/S,
Industriholmen 15 A, DK-2650 Hvidovre, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Sager (redskaper); håndsager, nemlig kappsager,
bakksager, sinkesager, finérsager, gulvbordsager,
stikksager, hullsager, universalsager, aggressive tannsager,
grensager, metallsager, baufiler, blader for metallsager og
baufiler, løvsager, klappsager, trekksager, buesager,
sveifsager; blader for håndsager; verktøy og håndverktøy,
nemlig økser, hammere, høvler, rivjern, meisler, stemjern,
gjerkasser, gjersager, vinkler, skjevvinkler, tredreiings- og
treskjærerredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220120 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200207486 (220) Inn dato: 2002.08.15

(540)

LAVERÉ
(730) Innehaver: Laverana GmbH, Am Weingarten 4, D-
30974 Wennigsen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning, sliping; såper,
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann,
tannpussemidler.
KL. 16: Trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier,
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
skrivemaskiner; instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(300) Prioritet:
EM, 2002.02.28, 002595775

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220121 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200207675 (220) Inn dato: 2002.08.20

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til MYTILUS.

(730) Innehaver: Mytilus AS, Postboks 80, 5589
Sandeid, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Blåskjell (bløtdyr) (levende).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220122 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200207709 (220) Inn dato: 2002.08.22

(540)

(730) Innehaver: Vikingenes Verden AS, Postboks 2001,
3202 Sandefjord, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220123 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200207726 (220) Inn dato: 2002.08.22

(554) Merket er tredimensjonalt

(730) Innehaver: Ty Nant Spring Water Ltd, Bethania,
Llanon, Ceredigion, SY23 5LS, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Vann på flasker; mineralvann på flasker;
kildevann og kullsyreholdig vann.

(300) Prioritet:
GB, 2002.04.02, GB 2297924

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220124 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200207753 (220) Inn dato: 2002.08.23

(540)

CLAMBAG
(730) Innehaver: P&L Techno Solutions Ltd, c/o Richard
Parsons, Blyth House, Chorley Wood, Hertfordshire,
England, GB

(740,750) Fullmektig: AdvokatCollegiet AS, Postboks
63 Rådal, 5857 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Presenninger, seil, sekker og nett for transport av
bagasje, personlige effekter og sportsutstyr; presenninger,
seil, sekker og nett for beskyttelse og oppbevaring av
bagasje, personlige effekter og sportsutstyr; fleksible
bårer; andre enn for muslinger, skalldyr og andre sjødyr.
KL. 28: Bassenger og sandkasser til lekeformål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220125 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200208436 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

HEBOS
(730) Innehaver: Hebos Interiør AS, Postboks 323, 7501
Stjørdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr;
karosserier; tilhengere; tippeplan og påbygg på lastebiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220126 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200208437 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

(730) Innehaver: Hebos Interiør AS, Postboks 323, 7501
Stjørdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr;
karosserier; tilhengere; tippeplan og påbygg på lastebiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220127 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200208754 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

RING SLEP
(730) Innehaver: Ring Slep AS, Postboks 323, 7501
Stjørdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og karosserier; tilhengere; tippeplan
og påbygg på lastebiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220128 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200208756 (220) Inn dato: 2002.09.20

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220129 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209004 (220) Inn dato: 2002.09.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for formgiving av grafiske og
spesielle effekter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220130 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209053 (220) Inn dato: 2002.09.26

(540)

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

(730) Innehaver: Mesterlaks AS, Magnus Berrføttsvei 2,
7046 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk og fiskeprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220131 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209252 (220) Inn dato: 2002.10.04

(540)

(730) Innehaver: Premier Farnell Plc, 150 Armley Road,
Leeds, West Yorkshire LS 12 2QQ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Lagerstyringstjenester; detaljhandel;
detaljtjenester tilveiebragt og tilgjengeliggjort online, ved
hjelp av telekommunikasjon, ved postordre og/eller fra en
katalog; detaljhandel; detaljhandel tilveiebragt og
tilgjengeliggjort online, ved hjelp av telekommunikasjon,
ved postordre og/eller fra en katalog; detaljtjenester
relatert til elektriske og elektroniske apparater og
komponenter, håndverktøy, håndinstrumenter,
håndredskaper, verktøymaskiner, mekanisk drevne
verktøy, elektrisk verktøy, loddeverktøy, hydraulisk
verktøy, pneumatisk verktøy, kraftdrevne verktøy,
lufttrykkdrevne verktøy, skjære-, presisjons- og
måleverktøy, festeverktøy, dreiestål,
metallbearbeidingsverktøy, slipeverktøy, sveiseverktøy,
loddeverktøy, pusseverktøy, poleringsverktøy,
krympetenger, selvdrevne verktøy, hageredskaper,
rørlegger- og blikkenslagerverktøy, skifertekkerverktøy,
verktøy for salg i form av sett; oppstilling, for andre, av et
utvalg av elektriske og elektroniske apparater og
komponenter slik at kunden på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe disse varene i en dagligvarebutikk, ved
postordre, ved hjelp av telekommunikasjon, fra et
internettwebsted, fra en katalog eller annet trykket format
(slik som brosjyrer, posthefter eller hefter);
rådgivningstjenester, informasjons- og
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte
tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220132 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209678 (220) Inn dato: 2002.10.14

(540)

(730) Innehaver: Svein Skuseth, Riisaléen 20, 2007
Kjeller, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og
bygninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220133 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209737 (220) Inn dato: 2002.10.16

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Den norske Bank ASA - Juridisk
seksjon, Stranden 21, 0021 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220134 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210071 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

(730) Innehaver: IGT-UK Ltd, Margaret Street, Ashton-
Under-Lyne, Lancashire OL7 0QQ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spill-, underholdnings-, rekreasjons- og
fornøyelsesmaskiner og -apparater; videospillmaskiner og
apparater; spilleautomater; fruktspilleautomater/
apparater; skap; kontrollapparater, software og
oppgraderings- og modifikasjonverktøy for alle
forannevnte varer og deler og tilbehør til alle de
forannevnte varer.
KL. 41: Tilveiebringelse av spill-, underholdnings-,
fornøyelsesmaskiner og -apparater; leie og utleie av spill-,
underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -apparater;
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til spill-,
underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -apparater; drift
av maskiner og apparater på steder for spill-,
underholdnings- og for fornøyelsesformål; arrangering av
konkurranser og konkurranser som er relatert til leker med
spill-, underholdnings-, fornøyelsesmaskiner og -
apparater; tilveiebringelse av spill, underholdning og
fornøyelsestjenester på video og datamaskinssystemer og
via online internett og andre nettverkskommunikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220135 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210072 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

SOLAN
(730) Innehaver: Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse -
Aukruststiftelsen, 2560 Alvdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler; midler til rengjøring; såper;
parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; tannpussemidler;
hygieniske artikler for toalettbruk.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater
for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler.
KL. 9: Fotografiske apparater; instrumenter til veiing,
måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater for
opptak og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere; grammofonplater; videokassetter; dataspill og
dataprogrammer (ikke opptatt i andre klasser);
datamaskiner; regnemaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer
(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster; råglass eller halvfabrikata av
glass; glassvarer; porselen og keramikk (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler
(ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; 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; mel og
næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer;
spiseis; gjær og bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser;
krydderier; is.
KL. 32: Øl; mineralvann; kullsyreholdig vann;
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
KL. 33: Vin og andre alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220136 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210073 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

(730) Innehaver: Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse -
Aukruststiftelsen, 2560 Alvdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler; midler til rengjøring; såper;
parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; tannpussemidler;
hygieniske artikler for toalettbruk.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater
for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler.
KL. 9: Fotografiske apparater; instrumenter til veiing,
måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater for
opptak og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere; grammofonplater; videokassetter; dataspill og
dataprogrammer (ikke opptatt i andre klasser);
datamaskiner; regnemaskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer
(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster; råglass eller halvfabrikata av
glass; glassvarer; porselen og keramikk (ikke opptatt i
andre klasser).
KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler
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(ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; 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; mel og
næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer;
spiseis; gjær og bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser;
krydderier; is.
KL. 32: Øl; mineralvann; kullsyreholdig vann;
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
KL. 33: Vin og andre alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220137 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210083 (220) Inn dato: 2002.10.25

(540)

PREVISION
(730) Innehaver: Trafsys AS, Fabrikkgt 5, 5059 Bergen,
NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220138 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210087 (220) Inn dato: 2002.10.25

(540)

TIRB
(730) Innehaver: AS Tirb, Postuttak, 9305 Finnsnes,
NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220139 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210115 (220) Inn dato: 2002.10.28

(540)

BIOT
(730) Innehaver: HB Cathay, Vågnedalsvägen 15, S-427
37 Billdal, SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220140 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210299 (220) Inn dato: 2002.10.31

(540)

AIG MISSION
(730) Innehaver: American International Group Inc,
New York, NY 10270, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220141 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210300 (220) Inn dato: 2002.10.31

(540)

INTRON
(730) Innehaver: Hebco AS, Rådhusgt 17, 0158 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester, systematisering og innsamling
av informasjon for bruk i databaser, administrasjon av
dataarkiver.
KL. 42: Dataprogrammering, ajourføring og vedlikehold
av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220142 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210494 (220) Inn dato: 2002.11.07

(540)

ZETT
(730) Innehaver: Zett AS, Postboks 9025 Sentrum, 0133
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester;
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i
databaser; online annonsering på datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske
oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste];
kommunikasjon ved dataterminaler.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Opprettelse og vedlikehold av websider for
andre; webhotell [tilby vertsserver for andres
hjemmesider], utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220143 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210803 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

TORCO
(730) Innehaver: Torco & Kielland AS, Postboks 597
Brakerøya, 3002 Drammen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Deler av stål til hylleinnredninger for bibliotek,
kontor samt butikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220144 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210811 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

(730) Innehaver: Closure Medical Corp, 5250 Greens
Dairy Road, Raleigh, NC 27616, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Flytende bandasje- og forbindingspreparater for
veterinær bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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 (111) Reg.nr.: 220145 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210812 (220) Inn dato: 2002.11.14

(540)

(730) Innehaver: Closure Medical Corp, 5250 Greens
Dairy Road, Raleigh, NC 27616, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Flytende bandasje- og forbindingspreparater for
veterinær bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220146 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210883 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til MARGARINFABRIKKEN NORGE.

(730) Innehaver: Margarinfabrikken Norge, Postboks
3494 Bjølsen, 0406 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 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; margarin; pulver for å lage
potetmos.
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, majoneser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 37 - 2003.09.08

21

(111) Reg.nr.: 220147 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210910 (220) Inn dato: 2002.11.18

(540)

(730) Innehaver: Herold A/S, Farvervej 1, DK-8800
Viborg, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster; materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller
halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk);
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre
klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220148 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211178 (220) Inn dato: 2002.11.25

(540)

(730) Innehaver: O Mydland Maskin AS, Industriveien
10, 4380 Hauge I Dalane, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220149 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211455 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

AUKA
(730) Innehaver: Aunes karosseriverksted AS, Postboks
323, 7501 Stjørdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr;
karosserier, tilhengere; tippeplan og påbygg på lastebiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220150 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211456 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Aunes karosseriverksted AS, Postboks
323, 7501 Stjørdal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr;
karosserier, tilhengere; tippeplan og påbygg på lastebiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220151 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211486 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

(730) Innehaver: Sparebanken Pluss, Postboks 200,
4662 Kristiansand S, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220152 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211487 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

(730) Innehaver: Sparebanken Pluss, Postboks 200,
4662 Kristiansand S, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220153 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211488 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

BITS AND PIECES
(730) Innehaver: Datasmeden AS, Birger Hatlebakksvei
2, 6415 Molde, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220154 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211489 (220) Inn dato: 2002.12.04

(540)

BITS&PIECES
(730) Innehaver: Datasmeden AS, Birger Hatlebakksvei
2, 6415 Molde, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220155 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211516 (220) Inn dato: 2002.12.05

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220157 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211961 (220) Inn dato: 2002.12.13

(540)

(730) Innehaver: Simen Aleksander Staalnacke,
Tinggaten 22, 6781 Stryn, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220158 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211962 (220) Inn dato: 2002.12.13

(540)

(730) Innehaver: Simen Aleksander Staalnacke,
Tinggaten 22, 6781 Stryn, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220159 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211963 (220) Inn dato: 2002.12.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nilson Group AB, Box 508, S-432 19
Varberg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220160 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212135 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

(730) Innehaver: Strand Shipping AS, Postboks 244,
8601 Mo I Rana, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; skipsmeglervirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220161 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212160 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

NORSK
VAREMERKETIDENDE

(730) Innehaver: Patentstyret v/Tove Berg, Postboks
8160 Dep, 0033 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske, optiske og digitale databærere;
dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker, bøker; håndbøker; manualer;
tidsskrifter; periodiske publikasjoner; trykte
publikasjoner, inkludert brosjyrer, aviser, magasiner og
nyhetsbrev, fotografier; tegninger; plakater; instruksjons-
og undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
dokumentkopiering; sammenstilling, innsamling,
innregistrering, systematisering og lagring av informasjon i
databaser; søk for andre i databaser og datafiler;
administrasjon av dataarkiver; innsamling av data for bruk
i databaser; utleie av reklameplass; utsendelse av
reklamemateriell; administrering av abonnementer på
trykksaker og elektroniske publikasjoner og kunngjøringer.
KL. 38: Tilbydelse av tilgangstid til et globalt
datanettverk; tilbydelse av  telekommunikasjonstilgang til
et globalt computernettverk.
KL. 40: Kopiering av filmer og fotografier.
KL. 41: Utgivelse, publisering og utlån av bøker og
periodiske publikasjoner; internettpublisering av bøker,
periodiske publikasjoner, herunder og inkluderer aviser,
magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev, fotografier,
instruksjons- og undervisningsmateriell; utleie av
lydopptak, videobånd og magnetiske, optiske og digitale
databærere, mikrofilm; nyhetsreportasjetjenester og -
formidling; redigering av skrevet tekst; oversettelse av
tekst; digital bildebearbeidelse.
KL. 42: Design, utvikling, programmering, utarbeidelse,
kopiering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer
og databaser; rådgivning om og formidling av informasjon
vedrørende industrielle og immaterielle rettigheter, samt
tilstøtende rettsområder; grafiske design; tilbydelse av
interaktive tjenester innen området industrielle - og
immaterielle rettigheter, samt tilstøtende rettsområder;
produksjon og design av hjemmesider til bruk på internett;
utleie av software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220162 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212161 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

NORSK
DESIGNTIDENDE

(730) Innehaver: Patentstyret v/Tove Berg, Postboks
8160 Dep, 0033 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske, optiske og digitale databærere;
dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker, bøker; håndbøker; manualer;
tidsskrifter; periodiske publikasjoner; trykte
publikasjoner, inkludert brosjyrer, aviser, magasiner og
nyhetsbrev, fotografier; tegninger; plakater; instruksjons-
og undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
dokumentkopiering; sammenstilling, innsamling,
innregistrering, systematisering og lagring av informasjon i
databaser; søk for andre i databaser og datafiler;
administrasjon av dataarkiver; innsamling av data for bruk
i databaser; utleie av reklameplass; utsendelse av
reklamemateriell; administrering av abonnementer på
trykksaker og elektroniske publikasjoner og kunngjøringer.
KL. 38: Tilbydelse av tilgangstid til et globalt
datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til
et globalt computernettverk.
KL. 40: Kopiering av filmer og fotografier.
KL. 41: Utgivelse, publisering og utlån av bøker og
periodiske publikasjoner; internettpublisering av bøker,
periodiske publikasjoner, herunder og inkluderer aviser,
magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev, fotografier,
instruksjons- og undervisningsmateriell; utleie av
lydopptak, videobånd og magnetiske, optiske og digitale
databærere, mikrofilm; nyhetsreportasjetjenester og -
formidling; redigering av skreven tekst; oversettelse av
tekst; digital bildebearbeidelse.
KL. 42: Design, utvikling, programmering, utarbeidelse,
kopiering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer
og databaser; rådgivning om og formidling av informasjon
vedrørende industrielle og immaterielle rettigheter, samt
tilstøtende rettsområder; grafiske design; tilbydelse av
interaktive tjenester innen området industrielle - og
immaterielle rettigheter, samt tilstøtende rettsområder;
produksjon og design av hjemmesider til bruk på internett;
utleie av software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220163 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212162 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

NORSK
PATENTTIDENDE

(730) Innehaver: Patentstyret v/Tove Berg, Postboks
8160 Dep, 0033 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske, optiske og digitale databærere;
dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker, bøker; håndbøker; manualer;
tidsskrifter; periodiske publikasjoner; trykte
publikasjoner, inkludert brosjyrer, aviser, magasiner og
nyhetsbrev, fotografier; tegninger; plakater; instruksjons-
og undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
dokumentkopiering; sammenstilling, innsamling,
innregistrering, systematisering og lagring av informasjon i
databaser; søk for andre i databaser og datafiler;
administrasjon av dataarkiver; innsamling av data for bruk
i databaser; utleie av reklameplass; utsendelse av
reklamemateriell; administrering av abonnementer på
trykksaker og elektroniske publikasjoner og kunngjøringer.
KL. 38: Tilbydelse av tilgangstid til et globalt
datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til
et globalt computernettverk.
KL. 40: Kopiering av filmer og fotografier.
KL. 41: Utgivelse, publisering og utlån av bøker og
periodiske publikasjoner; internettpublisering av bøker,
periodiske publikasjoner, herunder og inkluderer aviser,
magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev, fotografier,
instruksjons- og undervisningsmateriell; utleie av
lydopptak, videobånd og magnetiske, optiske og digitale
databærere, mikrofilm; nyhetsreportasjetjenester og -
formidling; redigering av skreven tekst; oversettelse av
tekst; digital bildebearbeidelse.
KL. 42: Design, utvikling, programmering, utarbeidelse,
kopiering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer
og databaser; rådgivning om og formidling av informasjon
vedrørende industrielle og immaterielle rettigheter, samt
tilstøtende rettsområder; grafiske design; tilbydelse av
interaktive tjenester innen området industrielle - og
immaterielle rettigheter, samt tilstøtende rettsområder;
produksjon og design av hjemmesider til bruk på internett;
utleie av software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220164 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212187 (220) Inn dato: 2002.12.20

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -utstyr,
forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig elektriske
kjøkkenmaskiner og -utstyr inkludert male-, kverne- og
knuseapparater, røre- og knaapparater, presseapparater,
saftpresser, saftsentrifuger, maleapparater,
skjæreapparater, elektromotordrevne verktøy, elektriske
boksåpnere, knivslipeapparater og maskiner og apparater
til tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske
avfallshåndteringsapparater inkludert avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av vasketøy og klesplagg
inkludert vaskemaskiner, vasketøy sentrifuger,
strykepresser, strykemaskiner; elektriske
rengjøringsapparater for husholdningen, inkludert
elektriske vinduspusseapparater og elektriske
skopusseapparater, støvsugere; deler til de ovennevnte
varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig
slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter forsåvidt som
de er inneholdt i klasse 9, særlig elektriske strykejern;
kjøkkenvekter, personvekter; elektriske
foliesveiseapparater; fjernstyrings-, signal-, styrings- og
overvåkningsapparater for husholdnings- og
kjøkkenmaskiner og utstyr; innspilte og uinnspilte,
maskinlesbare databærere for husholdningsapparater;
elektriske utgivningsapparater for drikke og mat,
salgsautomater; databehandlingsutstyr og
databehandlingsprogrammer for styring og betjening av
husholdningsapparater; deler til de ovennevnte varer,
forsåvidt som de er inneholdt i klasse 9.
KL. 11: Oppvarmings-, dampproduksjons- og
kokeapparater, særlig ovner, komfyrer, bake-, steke-,
grille-, riste-, tine- og varmholdelsesapparater,
dyppekokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og
fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og
frysebokser, dypfrysningsapparater, apparater til
istilberedelse, særlig av spiseis; tørkeapparater, særlig
også tørkestativer, vasketøytørkemaskiner,
håndtørkemaskiner, hårtørkeapparater;
ventilasjonsapparater, særlig ventilatorvifter,
fettfilterapparater, luftavtrekksapparater og
luftavtrekkshetter, luftkondisjoneringsapparater såvel
som apparater til bedring av luftkvaliteten, luftbefuktere;
vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også
armaturer til damp-, luft- og vannledningsanlegg,
varmtvannapparater, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; spiseismaskiner; deler til
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de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i
klasse 11.

(300) Prioritet:
DE, 2002.07.11, 30234259.1/07

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220165 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212229 (220) Inn dato: 2002.12.23

(540)

SIPOMER
(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Reaksjonsorganiske monomerer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220167 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212253 (220) Inn dato: 2002.12.27

(540)

(730) Innehaver: Portex Inc, 10 Bowman Drive, Keene,
NH 03431-5911, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske og kirurgiske apparater og
instrumenter for bruk i anestesi og smertebehandling;
katetere, kanyler og medisinske sonder og slanger;
sprøyter; apparater og instrumenter for bruk ved blod- og
vevsprøvetaging; nåler og nåleholdere; anordninger for
beskyttelse og kassering av skarpe gjenstander; deler og
tilbehør til ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220168 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300036 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

KANARIBRUS
(730) Innehaver: Roma Mineralvannfabrikk Morten
Bergersen AS, Nordahl Brunsgt. 18, 2000 Lillestrøm, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdigvann og andre
ikke- alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer,
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220169 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300040 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

PHASE
(730) Innehaver: Jones-Hamilton Co, 8400 Enterprise
Drive, Nevark, CA-94560, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Natriumsyresulfat, natriumhydrogensulfat og
natriumbisulfat for kontroll av aciditet i mat.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220170 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300058 (220) Inn dato: 2003.01.06

(540)

SYMMETRIKONTROLL
(730) Innehaver: Scantrol AS, Midtunheia 22, 5224
Nesttun, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske styresystem for trålere og
forskningsfartøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220171 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300086 (220) Inn dato: 2003.01.07

(540)

ARTENOX
(730) Innehaver: Availvs Corp, 7-4 Rokuban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygnings- og konstruksjonsmaterialer; bygnings-
og konstruksjonsarmatur; bygningspaneler, tak,
dørkarmer, vindusrammer, vinduskarmer, vindusbeslag,
dørfyllinger, dørbeslag, gulvfliser, gulv, veggbekledninger,
veggfliser, bord, rekkverksbord, kunststen, bygningssten,
heller, selvlysende brulegging, belysningsplater og -heller,
brusten, brustensblokker, gatebelegningsmaterialer, skilt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220172 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300288 (220) Inn dato: 2003.01.09

(540)

(730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn,
0611 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Båter, cruiseskip.
KL. 39: Organisering av cruisefart, turoperatører,
båtutleie, båttransport, plassreservering (transport),
reiseledervirksomhet, passasjertransport, lystbåttjenester,
transport- og reisereservering, skipsrederi, shipping,
sightseeing (turistbesøk).
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innkvartering, reservering av midlertidig
innkvartering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220173 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300331 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser
(cartridge) dataspillkassetter; dataspillbånd;
videospillinnsatser (cartridge); og videospillkassetter.
KL. 41: Tilveiebringe online tidsskrift/magasin og
hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene
dataspill, science fiction, spill og underholdning;
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og
dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon og
distribusjon av filmer og fjernsynsprogrammer;
underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer
innen feltene dataspill, science fiction, spill og
underholdning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220174 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300333 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

MIP
(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Alkaliske rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220175 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300334 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

ØRSHALL
(730) Innehaver: Ørshall Verksted AS, 4990 Søndeled,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer; festeklemmer av metall
for kabel eller rør.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner; ikke-hånddrevne
håndverktøy.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver; -høvler og -maskiner; verktøy (manuelt
drevne).
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; festeklemmer av plast for kabel eller rør.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220176 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300337 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

MYSTERY
(730) Innehaver: Black Box Inc, Vista. CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy; belter, skjorter,
jakker, treningsgensere, treningsbukser, bukser, shorts,
sokker, hatter, luer og sko.
KL. 28: Sportsartikler; rullebrett, rullebretthjul og beslag
og deler herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220177 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300339 (220) Inn dato: 2003.01.13

(540)

SHELL THERMO
PREMIUM

(730) Innehaver: Shell International Petroleum Company
Ltd, London, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Oljer; fett; smøremidler; brensel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220178 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300411 (220) Inn dato: 2003.01.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; software til datamaskiner;
periferiutstyr til datamaskiner; håndholdte datamaskiner;
printere; servere; bærbare PC’er, notatbok-datamaskiner
(små bærbare datamaskiner); skrivebordsdatamaskiner;
mobiltelefoner; datalagringsutstyr; maskinvare;
elektroniske spill; videospillemaskiner;
datamaskinterminaler; set-top-bokser; videofremvisere,
radioer; høyttalere; mikrofoner, hodetelefoner;
øretelefoner; tunere; automatiske salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater; datamaskin
firmware; hjelpeprogramsoftware; skannere; monitorer;
berøringsskjermer; modem; tastaturer; mus; styrekuler;
lyspenner; styrespaker; spillkontroller; grafiske
digitaliseringsbord; digitaliseringsutstyr; adaptere;
adapterkort; kabler og koplinger; magnetoptiske
drivenheter; harddiskstasjoner; diskettstasjoner; PCMCIA
drivenheter; kassett- og magnetbånddrev; CD-rom-
drivenheter; CD-R drivenheter (opptakbare CD-
drivenheter); CD-RW drivenheter (CD-drivenheter for
gjentatte opptak); DVD-ROM-drivenheter; DVD-R-
drivenheter (opptakbare DVD-drivenheter); halvleder
lagringsenheter; RAID tabeller; masselagerenheter;
nettverksgrensesnitt; modemer; kabelmodemer; rutere,
broer, porter, hub’er; forbrukerelektronikk; telefoner;
personlige digitale assistenter (PDA’er); digitale
videospillere; videospillere; TV-apparater, digitale TV-
apparater; set-top-bokser; stereomottakere; DVD-
spillere; CD-spillere; MP3-spillere; digitale audiospillere
og -opptakere; høyttalere; musikksynthesizere;

videospesialeffektgeneratorer; kameraer; videokameraer,
digitale kameraer; videospillere; video decks;
videoomformere; pinkodelesere; magnetstripelesere;
telekommunikasjonsutstyr; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.17, 78144983

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220179 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300425 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

AVANDARYL
(730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State
Road 172, KM 9.1/Bo, Cidra, PR 00639, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for
behandling av eller forebygging av endokrinose, herunder
diabetes og komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220180 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300426 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

AVASUR
(730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State
Road 172, KM 9.1/Bo, Cidra, PR 00639, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for
behandling av eller forebygging av endokrinose, herunder
diabetes og komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220181 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300427 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

AVANDRIL
(730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State
Road 172, KM 9.1/Bo, Cidra, PR 00639, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for
behandling av eller forebygging av endokrinose, herunder
diabetes og komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220182 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300428 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

VANDASURE
(730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State
Road 172, KM 9.1/Bo, Cidra, PR 00639, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for
behandling av eller forebygging av endokrinose, herunder
diabetes og komplikasjoner i forbindelse med diabetes.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220183 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300451 (220) Inn dato: 2003.01.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av katetere og
vena cava- og blodfiltre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220184 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300453 (220) Inn dato: 2003.01.21

(540)

IMAGIN
(730) Innehaver: DePuy Inc, Warsaw, IN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger og kirurgiske
instrumenter for ortopedisk bruk.

(300) Prioritet:
US, 2002.09.30, 78/169506

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220185 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300638 (220) Inn dato: 2003.01.22

(540)

(730) Innehaver: Mitsubishi Electric Corp, 2-3,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Integrerte kretser og microcomputere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220186 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300639 (220) Inn dato: 2003.01.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, lakk og bunnstoff (maling) for båter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220187 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300653 (220) Inn dato: 2003.01.23

(540)

(730) Innehaver: By Malene Birger A/S, Raffinaderivej
10, DK-2300 København S, DK

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220188 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300654 (220) Inn dato: 2003.01.23

(540)

(730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Motordrivstoffer, smøremidler, motoroljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220189 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300655 (220) Inn dato: 2003.01.23

(540)

FLOWERBOMB
(730) Innehaver: L’Oreal SA, 14, rue Royale, F-75008
Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske
gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål;
toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk,
nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet,
kroppen og hendene; solbeskyttende midler og
solpleiepreparater (kosmetiske produkter);
sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum
og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk;
hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater
for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for
personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220190 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300656 (220) Inn dato: 2003.01.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Ekstrudert plast for industrielt bruk; rørmuffer,
ikke av metall; halvbearbeidet plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220191 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300693 (220) Inn dato: 2003.01.27

(540)

(730) Innehaver: Tales AS, Irisveien 3, 0870 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220192 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300716 (220) Inn dato: 2003.01.29

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Utleie av lagerlokaler og lagring av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220193 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300717 (220) Inn dato: 2003.01.29

(540)

(730) Innehaver: Powertan Norway, Postboks 5438,
7442 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Solrør og ultrafiolette lamper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220194 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300748 (220) Inn dato: 2003.01.30

(540)

ECLIPSE FLASH
(730) Innehaver: WM Wrigley jr Co, Wrigley Building,
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Konfektyrer, herunder også slike for
oppfriskende pust.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220195 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300750 (220) Inn dato: 2003.01.30

(540)

ACAPELA
(730) Innehaver: Syngenta Ltd, Syngenta European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7H, 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; alle de forannevnte varer ikke for
hagebruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220196 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300755 (220) Inn dato: 2003.01.30

(540)

MARINESOLUTION
(730) Innehaver: Stiftelsen Det Norske Veritas AS,
Postboks 300, 1323 Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogramvare.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220197 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300756 (220) Inn dato: 2003.01.30

(540)

SEASKILL
(730) Innehaver: Stiftelsen Det Norske Veritas AS,
Postboks 300, 1323 Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; databehandlingsutstyr- og
datamaskiner; dataprogramvare.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220198 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300847 (220) Inn dato: 2003.01.31

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Vaskemidler; tøymyknere, blekemidler og andre
midler for klesvask; såper til husholdningsbruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220199 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200301632 (220) Inn dato: 2003.02.18

(540)

(730) Innehaver: Bjørn Bakke, Gml Drammensvei 149,
1363 Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; kjøreopplæring;
kjøreskole.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220200 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200301636 (220) Inn dato: 2003.02.18

(540)

(730) Innehaver: Landgraff & Flintab Vekter AS,
Vestvollvn 88, 2019 Skedsmokorset, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Instrumenter til veiing og måling; instrumenter til
styring og kontroll.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220201 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200301848 (220) Inn dato: 2003.02.26

(540)

(730) Innehaver: Groruddalen Dyreklinikk AS,
Fossunvn 200, Stovner Senter, 0985 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 44: Dyrlegebehandling og dyrestell;
dyreklinikktjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220202 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200301849 (220) Inn dato: 2003.02.26

(540)

(730) Innehaver: Orcus Consulting AS, Postboks 169,
1411 Kolbotn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Personellrekruttering; konsulentvirksomhet
vedrørende forretninger og personalspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220203 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200301879 (220) Inn dato: 2003.02.27

(540)

HAIR & THERE
(730) Innehaver: Hair & There Invest AS, Gamle Forus
vei 25, 4033 Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 44: Frisørsalonger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220204 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200004610 (220) Inn dato: 2000.04.18

(540)

SOLOMARKET
(730) Innehaver: Nordea Bank Finland Abp,
Alexandersgatan 36 B, SF-00100 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bankkort inneholdende databærere, kodede og
magnetiske bankkort, maskinlesbare bankkort, kodede og
magnetiske kredittkort, kodede og magnetiske kredittkort
for bruk i forbindelse med finansielle transaksjoner,
elektroniske ID-kort for bruk ved betaling av tjenester,
magnetiske og kodede betalingskort, betalingskort
inneholdende databærere.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(300) Prioritet:
PL, 1999.11.09, Z-209564

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220205 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200105366 (220) Inn dato: 2001.04.24

(540)

HAIRPORT 2000
DAGENS HØYDEPUNKT
(730) Innehaver: Hairport 2000 Dagens Høydepunkt,
Postboks 80, 1718 Greåker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Salg av hårprodukter.
KL. 44: Skjønnhetspleie; klipping og barbering av hår;
farging av hår; hårforlengelse; strukturomforming av hår;
hodebunnsmassasje; nakkemassasje; farging av vipper og
bryn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220206 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200107620 (220) Inn dato: 2001.06.20

(540)

H3G
(730) Innehaver: Hutchison Whampoa Enterprises Ltd,
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske -, elektroniske -, telefaks-, teleks-,
telefon-, telegraminstallasjoner, -apparater og -
instrumenter; alle for behandling, logging, lagring,
overføring, fremvisning, mottagelse, innmatning,
utmatning eller utskrift av ikke-billedlige eller grafiske
data; software for computere og dataprogrammer;
software for computere og publikasjoner i elektronisk
form tilbudt online fra databaser eller fra fasiliteter
fremskaffet via internett (inkludert websteder); software
for computere og telekommunikasjonsapparater (inkludert
modemer) for å muliggjøre forbindelser til databaser og
internett; software for computere for å muliggjøre søking
etter data; software for computere og hardware for
nettoppbygging for å tilgjengeliggjøre interaktive
multimediakommunikasjon; hardware og software for
digital trådløs telekommunikasjon; software for
computere for tillaging, redigering og levering av tekst- og
grafisk informasjon via
computerkommunikasjonsnettverk; programmer for
computere for digital publisering, trykking,
billedbehandling og elektronisk dokumentlagring, -
manipulasjon, -overføring og -gjenfinning; computere,
hardware for computere og utmatningsinnretninger for

computere, skrivere, imagesettere, kopimaskiner,
prøvetrykke- og korrekturtrykkeinnretninger,
platetillagingsmaskiner, trykkpresser og skjermfremvisere;
telefaksmaskiner og annet telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer og telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer for digital publisering, trykking og
billedbehandling via et lokalt eller globalt
kommunikasjonsnettverk; optiske platespillere og
computerprogrammer derfor; elektroniske innretninger for
mottak av fjernsyns- og globale
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføring av
disse til et fjernsyn eller andre fremviserinnretninger og
computerprogrammer for bruk dermed; spillkonsoller
(underholdning) bestående av hardware og software for
computere for tilveiebringelse av lyd-, video- og
multimediautmatning; håndholdte computere; programmer
for operativsystemer; computerprogrammer for
håndtering av kommunikasjon og datautveksling mellom
håndholdte computere og borddatamaskiner; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.
KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller
industrivirksomheter i form av forretningstjenester for å
promotere og gjøre samhandel mellom parter enklere;
sørge for kontortjenester og dokumentkopiering; sørge for
ansettelsestjenester for midlertidige resepsjonister,
sekretærer, maskinskrivere og sikkerhetsvakter; utleie av
kontorutstyr; drift og styring av hoteller for andre; utleie
av annonseringsplass/tavler og beskjedtavler i hoteller;
forretningsadministrasjon og drift av havner; organisering
av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle
media; byråer for handels- eller industriinformasjon;
annonse-, reklame- og promoteringstjenester (promotion
services) og informasjonstjenester relatert dertil; utleie av
reklameplass; fjernsynsreklame; kompilasjon av annonser
for bruk som websider på internett; annonsetjenester i
form av klargjøring og presentasjon av audiovisuelle
skjermvisninger for annonse- og reklameformål; spredning
av reklameannonser; forretningsinformasjonstjenester;
mottagelse, lagring og tilveiebringelse av datoriserte
forretningsinformasjonsdata; markedsstudier;
forretningsplanlegging, forretningsevaluering; markeds- og
forretningsundersøkelser; kompilasjon av
forretningsstatistikker og handelsinformasjon; rådgivning
og bistand ved utvelgelse av varer og tjenester; alle tilbudt
via internett, landbasert fjernsyn eller satellittfjernsyn,
radio eller andre kommunikasjonshjelpemidler;
detaljhandeltjenester med toalettartikler, vaske- og
rensende produkter for personlig bruk, parfymevarer,
kosmetikk, hudpleie, farmasøytiske og sanitære
produkter, førstehjelpssett, tannpussemidler,
helseprodukter for personlig bruk, nøkkelkjeder, låser,
barberartikler og barbermaskiner, barberhøvler,
tannbørster, elektriske tannbørster, kammer, svamper,
billedrammer, speil, husholdningsredskaper og -beholdere,
glassvarer, porselen, krystall og stengodsvarer, bestikk og
servise, askebegere, lyd og/eller bildeutstyr og
periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner og
datamaskinsoftware og datamaskinhardware, kameraer,
negativer, databehandlingsutstyr, apparater for opptak og
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder, magnetiske
databærere, videobånd, kassettbånd, plater for opptak,
innspilte bånd og plater, juvelérvarer, ur og kronometriske
instrumenter, papir, papp og varer laget av disse varer,
trykksaker, bøker, magasiner, plakater, aviser,
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skrivesaker/papirvarer, skriveinstrumenter, spillkort,
varer laget av lær og lærimitasjoner, kofferter og
reisevesker, bagasje, paraplyer, spaserstokker, sekker og
bager, tekstilvarer, klær, hodeplagg og fottøy, spill og
leker, gymnastikkartikler og sportsutstyr, mat og drikke,
konservert mat, snacks-matvarer, konfektyrer/kaker,
alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikker, øl,
tobakk og sigaretter, artikler for røkere og fyrstikker;
tjenester i form av å bringe sammen varer eller informasjon
om varer slik at andre på en hensiktsmessig/enkel måte
kan se og kjøpe varene i et varehus eller fra en
varehusskatalog eller online/via telekommunikasjon;
tjenester i form av å bringe sammen for andre et
vareutvalg, som gjør det mulig for kunder å
hensiktsmessig/enkelt se og handle varene i en engros eller
detaljhandel drikkevareforretning; tjenester i form av å
bringe sammen for andre et vareutvalg som gjør det mulig
for kunder å hensiktsmessig/enkelt se og handle de varer
som finnes i blomster- eller gavekataloger eller via
postordre; disse tjenester også tilbudt online.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet;
bankvirksomhet; megling av verdipapirer og elektronisk
diskonteringsmeglingstjenester og
diskonteringsmeglingstjenester tilbudt online;
investeringstjenester; utlånstjenester og utlån mot
sikkerhet; tilby verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner
og derivater og andre finansobjekter; tilveiebringelse av
finanstjenester for institusjonelle investeringsklienter,
investeringsbank, verdipapirer og andre finansobjekter og
utenlandsk valuta tjenester; forvaltnings-, kreditt-,
investerings-, spare-, safedeponerings-, låne- og
utlånsgarantitjenester; kredittkort- og
betalingskorttjenester; automatiske banktjenester;
finansstyring og rådgivningstjenester relatert til
investeringer; finansiell planlegging og finansielle tjenester;
finansiell evaluering; aktuarvirksomhet; organisering og
finansiell styring av livsforsikringer, garantiforsikringer og
aksjefond; pensjonsutbetalingstjenester,
pensjonsforsikring og tegning av forsikring;
reiseforsikringstjenester; bankavregningstjenester;
finansielle rådgivningstjenester; innløsning og utstedelse
av reisesjekker; valutavekslingstjenester;
deponeringstjenester hvor en tiltrodd tredjemann
oppbevarer noe til visse vilkår er oppfylt; rådgivning
vedrørende fonds- og kapitalinvesteringer;
aksjemeglingsbyråer; eksekutortjenester; fremskaffelse av
finansielle garantier; utstedelse av remburs- og
innskuddsbevis; investeringsselskapstjenester; kausjonist/
garantist-tjenester; aksjetegningstjenester;
avregningssentraltjenester; forsikringstjenester;
forsikringskonsultasjoner; forsikringsinformasjon;
tjenester vedrørende tegning av forsikring, skadeforsikring,
brannforsikring, helseforsikring, livsforsikring,
sjøforsikring; meklingstjenester vedrørende forsikringer,
skadeforsikringer, brannforsikringer, helseforsikringer,
livsforsikringer og sjøforsikringer; sparebanker;
kredittbyråer; utstedelse av kredittkort;
betalingskorttjenester; utstedelse av verdianvisninger;
deponering av verdisaker; safedeponeringstjenester;
overføring av fond, elektronisk overføring av fond;
formueforvaltningstjenester; tjenester vedrørende
børsnoteringer; aksje- og obligasjonsmeklervirksomhet;
bankevaluering; skatteberegning, veiledning i
skattespørsmål; finansstyring; avbetalingslån,

leasingkjøpfinansiering; leiekjøpfinansiering, utlån mot
pantesikkerhet; pensjonsutbetalingstjenester; alle de
forannevnte tjenester også tilbudt online fra en computer
database eller via internett; tilveiebringelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til
alle de forannevnte tjenester; finansielle tjenester i
forbindelse med drift av havner.
KL. 37: Tjenester vedrørende oppbygging og reparasjon
av informasjonsteknologisystemer og
telekommunikasjonsapparater; vedlikehold, reparasjon,
installasjon og støttetjenester for computere,
periferiinnretninger for computere,
telekommunikasjonsapparater og deler og tilbehør derfor;
tjenester vedrørende på stedet montering og installasjon
av computere og vedlikehold av computere,
computersystem- og telekommunikasjonsapparater;
tilveiebringelse av informasjon relatert til reparasjon eller
installasjon online via en computer database eller
internett.
KL. 38: Elektroniske og
telekommunikasjonsoverføringstjenester; overføring av
data, dokumenter, meldinger, bilder, lyd, tale, tekst, audio,
video og elektronisk kommunikasjon og data og
informasjon via elektroniske hjelpemidler, computere,
kabler, radioer, radiosøkere, teleprintere, telebrev,
elektronisk post, telefaksapparater, fjernsyn, mikrobølger,
laserstråler, kommunikasjonssatellitter,
mikrobølgeforbindelser, terrestriske hjelpemidler, kabler,
trådløse eller trådforbindelsesystemer eller andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
multimediainformasjon og interaktive multimediatjenester;
konsultasjonstjenester relatert til datakommunikasjon;
overføring, informasjonsfremvisning for forretnings- eller
husholdsbruk fra en computerlagret databank; tjenester
vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester
relatert til internett; telekommunikasjonsvirksomhet
vedrørende informasjon (inkludert websider),
computerprogrammer og alle andre data; tilveiebringelse
av brukertilgang til internett (tjenesteleverandører);
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til
internett eller databaser; teleteksttjenester;
telekommunikasjonsportaltjenester; tilveiebringelse av
tilgang til online telekommunikasjon og forbindelser til
internett og intranett; tilby tilgangstid til et globalt
datanettverk (internett); utleie av modemer.
KL. 39: Lagringstjenester; reisetjenester;
turistkontortjenester (unntatt hotellreservasjon) og
turistbyråtjenester; organisering og tilveiebringelse av
transport på land, i vannet eller i luften; organisering og
tilveiebringelse av reiser og cruisefart; reisebyråtjenester;
billettjenester vedrørende reiser; utleie av apparater for
transport på land, i vannet eller i luften; håndtering av
frakt; tilveiebringelse av bilparkeringsfasiliteter;
transportere på vogn tjenester og sjåførtjenester;
avhenting og innsamling av varer for transport,
nedpakking av varer, vareombringing; eskortering av
reisende; bevoktning av transport, reiseguidevirksomhet;
bærertjenester (bagasje); ledelse av sightseeingturer;
turoperatørtjenester og turorganiseringstjenester;
transportmeglingsvirksomhet; reisekurérvirksomhet;
skipsbefraktningstjenester; cruiseskipvirksomhet;
ferjetransporttjenester; sjøfraktstjenester;
sjøtransportstjenester; losing av skip;
lystbåttransporttjenester; elvetransporttjenester;
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reisereserveringstjenester; alle de ovennevnte tjenester
også tilbudt online fra en computer database eller via
internett; frakttjenester, spedisjonstjenester,
befraktningsmeglingstjenester; spedisjonsbyråer;
varetransport; forsendelse av gods;
pakkeleveringstjenester; innpakking og lagring av varer;
tilveiebringelse av informasjon, konsultasjonstjenester og
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte
tjenester; drift av havner.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser;
organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av og sponsorvirksomhet
i forbindelse med konkurranser; arrangering av praktiske
seminarer; organisering og ledelse av seminarer;
publikasjon av tekster; utdannelses- og
underholdningsvirksomhet, sports- og fritidstjenester i
form av planlegging, produksjon og distribusjon av
levende eller innspilte lyd-, visuelle eller audiovisuelt
materiell for kringkasting på terrestriske hjelpemidler,
kabler, satellittkanaler, internett, trådløse eller
trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
informasjon relatert til fjernsyn og radioprogrammer,
underholdning, musikk, sport, fritid og rekreasjon;
informasjon relatert til underholdning eller utdannelse,
tilbudt online fra en computerdatabase eller internett eller
via terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler,
trådløse eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tjenester vedrørende
elektroniske spill tilveiebragt via internett eller via
terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler, trådløse
eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; online tilveiebringelse av
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); online
publikasjon av elektroniske bøker og journaler;
billettkontortjenester; informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til utdannelse og
underholdning; utleie og leasingutleie av fjernsyns- og
fjernsyns-fremvisningsapparater og omformingsbokser
(set top boxes); nyhetstjenester og tjenester vedrørende
informasjon om aktuelle saker.
KL. 42: Utforming og designing herunder også utarbeiding
etter bestilling fra andre, alle for kompilasjon av websider
på internett; utforming og vedlikehold av websteder;
vertstjenester vedrørende websteder for andre; installasjon
og vedlikehold av software for computere; tilveiebringelse
av tilgang til internett; tilveiebringelse av internettjenester;
tilveiebringelse av tilgang til områder på et elektronisk
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til flere
databaser; utleie og leasing av computere;
computerprogrammer, computerterminaler, monitorer,
tastatur til computere, laptopcomputere, modemer, ytre
enheter for computere, internettinnretninger av alle slag og
deler og tilbehør for alle disse varer; computertjenester;
computertjenester tilbudt online fra internett;
konsultasjonstjenester relatert til computerindustrien; alle
de forannevnte tjenester tilbudt online fra en computer
database eller via internett; utvikling av havner.

(300) Prioritet:
AU, 2000.12.21, 861295

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220207 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200107621 (220) Inn dato: 2001.06.20

(540)

HUTCHISON 3G
(730) Innehaver: Hutchison Whampoa Enterprises Ltd,
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske -, elektroniske -, telefaks-, teleks-,
telefon-, telegraminstallasjoner, -apparater og -
instrumenter; alle for behandling, logging, lagring,
overføring, fremvisning, mottagelse, innmatning,
utmatning eller utskrift av ikke-billedlige eller grafiske
data; software for computere og dataprogrammer;
software for computere og publikasjoner i elektronisk
form tilbudt online fra databaser eller fra fasiliteter
fremskaffet via internett (inkludert websteder); software
for computere og telekommunikasjonsapparater (inkludert
modemer) for å muliggjøre forbindelser til databaser og
internett; software for computere for å muliggjøre søking
etter data; software for computere og hardware for
nettoppbygging for å tilgjengeliggjøre interaktive
multimediakommunikasjon; hardware og software for
digital trådløs telekommunikasjon; software for
computere for tillaging, redigering og levering av tekst- og
grafisk informasjon via
computerkommunikasjonsnettverk; programmer for
computere for digital publisering, trykking,
billedbehandling og elektronisk dokumentlagring, -
manipulasjon, -overføring og -gjenfinning; computere,
hardware for computere og utmatningsinnretninger for
computere, skrivere, imagesettere, kopimaskiner,
prøvetrykke- og korrekturtrykkeinnretninger,
platetillagingsmaskiner, trykkpresser og skjermfremvisere;
telefaksmaskiner og annet telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer og telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer for digital publisering, trykking og
billedbehandling via et lokalt eller globalt
kommunikasjonsnettverk; optiske platespillere og
computerprogrammer derfor; elektroniske innretninger for
mottak av fjernsyns- og globale
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføring av
disse til et fjernsyn eller andre fremviserinnretninger og
computerprogrammer for bruk dermed; spillkonsoller
(underholdning) bestående av hardware og software for
computere for tilveiebringelse av lyd-, video- og
multimediautmatning; håndholdte computere; programmer
for operativsystemer; computerprogrammer for
håndtering av kommunikasjon og datautveksling mellom
håndholdte computere og borddatamaskiner; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.
KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller
industrivirksomheter i form av forretningstjenester for å
promotere og gjøre samhandel mellom parter enklere;
sørge for kontortjenester og dokumentkopiering; sørge for
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ansettelsestjenester for midlertidige resepsjonister,
sekretærer, maskinskrivere og sikkerhetsvakter; utleie av
kontorutstyr; drift og styring av hoteller for andre; utleie
av annonseringsplass/tavler og beskjedtavler i hoteller;
forretningsadministrasjon og drift av havner; organisering
av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle
media; byråer for handels- eller industriinformasjon;
annonse-, reklame- og promoteringstjenester (promotion
services) og informasjonstjenester relatert dertil; utleie av
reklameplass; fjernsynsreklame; kompilasjon av annonser
for bruk som websider på internett; annonsetjenester i
form av klargjøring og presentasjon av audiovisuelle
skjermvisninger for annonse- og reklameformål; spredning
av reklameannonser; forretningsinformasjonstjenester;
mottagelse, lagring og tilveiebringelse av datoriserte
forretningsinformasjonsdata; markedsstudier;
forretningsplanlegging, forretningsevaluering; markeds- og
forretningsundersøkelser; kompilasjon av
forretningsstatistikker og handelsinformasjon; rådgivning
og bistand ved utvelgelse av varer og tjenester; alle tilbudt
via internett, landbasert fjernsyn eller satellittfjernsyn,
radio eller andre kommunikasjonshjelpemidler;
detaljhandeltjenester med toalettartikler, vaske- og
rensende produkter for personlig bruk, parfymevarer,
kosmetikk, hudpleie, farmasøytiske og sanitære
produkter, førstehjelpssett, tannpussemidler,
helseprodukter for personlig bruk, nøkkelkjeder, låser,
barberartikler og barbermaskiner, barberhøvler,
tannbørster, elektriske tannbørster, kammer, svamper,
billedrammer, speil, husholdningsredskaper og -beholdere,
glassvarer, porselen, krystall og stengodsvarer, bestikk og
servise, askebegere, lyd og/eller bildeutstyr og
periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner og
datamaskinsoftware og datamaskinhardware, kameraer,
negativer, databehandlingsutstyr, apparater for opptak og
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder, magnetiske
databærere, videobånd, kassettbånd, plater for opptak,
innspilte bånd og plater, juvelérvarer, ur og kronometriske
instrumenter, papir, papp og varer laget av disse varer,
trykksaker, bøker, magasiner, plakater, aviser,
skrivesaker/papirvarer, skriveinstrumenter, spillkort,
varer laget av lær og lærimitasjoner, kofferter og
reisevesker, bagasje, paraplyer, spaserstokker, sekker og
bager, tekstilvarer, klær, hodeplagg og fottøy, spill og
leker, gymnastikkartikler og sportsutstyr, mat og drikke,
konservert mat, snacks-matvarer, konfektyrer/kaker,
alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikker, øl,
tobakk og sigaretter, artikler for røkere og fyrstikker;
tjenester i form av å bringe sammen varer eller informasjon
om varer slik at andre på en hensiktsmessig/enkel måte
kan se og kjøpe varene i et varehus eller fra en
varehusskatalog eller online/via telekommunikasjon;
tjenester i form av å bringe sammen for andre et
vareutvalg, som gjør det mulig for kunder å
hensiktsmessig/enkelt se og handle varene i en engros eller
detaljhandel drikkevareforretning; tjenester i form av å
bringe sammen for andre et vareutvalg som gjør det mulig
for kunder å hensiktsmessig/enkelt se og handle de varer
som finnes i blomster- eller gavekataloger eller via
postordre; disse tjenester også tilbudt online.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet;
bankvirksomhet; megling av verdipapirer og elektronisk
diskonteringsmeglingstjenester og
diskonteringsmeglingstjenester tilbudt online;

investeringstjenester; utlånstjenester og utlån mot
sikkerhet; tilby verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner
og derivater og andre finansobjekter; tilveiebringelse av
finanstjenester for institusjonelle investeringsklienter,
investeringsbank, verdipapirer og andre finansobjekter og
utenlandsk valuta tjenester; forvaltnings-, kreditt-,
investerings-, spare-, safedeponerings-, låne- og
utlånsgarantitjenester; kredittkort- og
betalingskorttjenester; automatiske banktjenester;
finansstyring og rådgivningstjenester relatert til
investeringer; finansiell planlegging og finansielle tjenester;
finansiell evaluering; aktuarvirksomhet; organisering og
finansiell styring av livsforsikringer, garantiforsikringer og
aksjefond; pensjonsutbetalingstjenester,
pensjonsforsikring og tegning av forsikring;
reiseforsikringstjenester; bankavregningstjenester;
finansielle rådgivningstjenester; innløsning og utstedelse
av reisesjekker; valutavekslingstjenester;
deponeringstjenester hvor en tiltrodd tredjemann
oppbevarer noe til visse vilkår er oppfylt; rådgivning
vedrørende fonds- og kapitalinvesteringer;
aksjemeglingsbyråer; eksekutortjenester; fremskaffelse av
finansielle garantier; utstedelse av remburs- og
innskuddsbevis; investeringsselskapstjenester; kausjonist/
garantist-tjenester; aksjetegningstjenester;
avregningssentraltjenester; forsikringstjenester;
forsikringskonsultasjoner; forsikringsinformasjon;
tjenester vedrørende tegning av forsikring, skadeforsikring,
brannforsikring, helseforsikring, livsforsikring,
sjøforsikring; meklingstjenester vedrørende forsikringer,
skadeforsikringer, brannforsikringer, helseforsikringer,
livsforsikringer og sjøforsikringer; sparebanker;
kredittbyråer; utstedelse av kredittkort;
betalingskorttjenester; utstedelse av verdianvisninger;
deponering av verdisaker; safedeponeringstjenester;
overføring av fond, elektronisk overføring av fond;
formueforvaltningstjenester; tjenester vedrørende
børsnoteringer; aksje- og obligasjonsmeklervirksomhet;
bankevaluering; skatteberegning, veiledning i
skattespørsmål; finansstyring; avbetalingslån,
leasingkjøpfinansiering; leiekjøpfinansiering, utlån mot
pantesikkerhet; pensjonsutbetalingstjenester; alle de
forannevnte tjenester også tilbudt online fra en computer
database eller via internett; tilveiebringelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til
alle de forannevnte tjenester; finansielle tjenester i
forbindelse med drift av havner.
KL. 37: Tjenester vedrørende oppbygging og reparasjon
av informasjonsteknologisystemer og
telekommunikasjonsapparater; vedlikehold, reparasjon,
installasjon og støttetjenester for computere,
periferiinnretninger for computere,
telekommunikasjonsapparater og deler og tilbehør derfor;
tjenester vedrørende på stedet montering og installasjon
av computere og vedlikehold av computere,
computersystem- og telekommunikasjonsapparater;
tilveiebringelse av informasjon relatert til reparasjon eller
installasjon online via en computer database eller
internett.
KL. 38: Elektroniske og
telekommunikasjonsoverføringstjenester; overføring av
data, dokumenter, meldinger, bilder, lyd, tale, tekst, audio,
video og elektronisk kommunikasjon og data og
informasjon via elektroniske hjelpemidler, computere,
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kabler, radioer, radiosøkere, teleprintere, telebrev,
elektronisk post, telefaksapparater, fjernsyn, mikrobølger,
laserstråler, kommunikasjonssatellitter,
mikrobølgeforbindelser, terrestriske hjelpemidler, kabler,
trådløse eller trådforbindelsesystemer eller andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
multimediainformasjon og interaktive multimediatjenester;
konsultasjonstjenester relatert til datakommunikasjon;
overføring, informasjonsfremvisning for forretnings- eller
husholdsbruk fra en computerlagret databank; tjenester
vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester
relatert til internett; telekommunikasjonsvirksomhet
vedrørende informasjon (inkludert websider),
computerprogrammer og alle andre data; tilveiebringelse
av brukertilgang til internett (tjenesteleverandører);
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til
internett eller databaser; teleteksttjenester;
telekommunikasjonsportaltjenester; tilveiebringelse av
tilgang til online telekommunikasjon og forbindelser til
internett og intranett; tilby tilgangstid til et globalt
datanettverk (internett); utleie av modemer.
KL. 39: Lagringstjenester; reisetjenester;
turistkontortjenester (unntatt hotellreservasjon) og
turistbyråtjenester; organisering og tilveiebringelse av
transport på land, i vannet eller i luften; organisering og
tilveiebringelse av reiser og cruisefart; reisebyråtjenester;
billettjenester vedrørende reiser; utleie av apparater for
transport på land, i vannet eller i luften; håndtering av
frakt; tilveiebringelse av bilparkeringsfasiliteter;
transportere på vogn tjenester og sjåførtjenester;
avhenting og innsamling av varer for transport,
nedpakking av varer, vareombringing; eskortering av
reisende; bevoktning av transport, reiseguidevirksomhet;
bærertjenester (bagasje); ledelse av sightseeingturer;
turoperatørtjenester og turorganiseringstjenester;
transportmeglingsvirksomhet; reisekurérvirksomhet;
skipsbefraktningstjenester; cruiseskipvirksomhet;
ferjetransporttjenester; sjøfraktstjenester;
sjøtransportstjenester; losing av skip;
lystbåttransporttjenester; elvetransporttjenester;
reisereserveringstjenester; alle de ovennevnte tjenester
også tilbudt online fra en computer database eller via
internett; frakttjenester, spedisjonstjenester,
befraktningsmeglingstjenester; spedisjonsbyråer;
varetransport; forsendelse av gods;
pakkeleveringstjenester; innpakking og lagring av varer;
tilveiebringelse av informasjon, konsultasjonstjenester og
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte
tjenester; drift av havner.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser;
organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av og sponsorvirksomhet
i forbindelse med konkurranser; arrangering av praktiske
seminarer; organisering og ledelse av seminarer;
publikasjon av tekster; utdannelses- og
underholdningsvirksomhet, sports- og fritidstjenester i
form av planlegging, produksjon og distribusjon av
levende eller innspilte lyd-, visuelle eller audiovisuelt
materiell for kringkasting på terrestriske hjelpemidler,
kabler, satellittkanaler, internett, trådløse eller
trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
informasjon relatert til fjernsyn og radioprogrammer,
underholdning, musikk, sport, fritid og rekreasjon;

informasjon relatert til underholdning eller utdannelse,
tilbudt online fra en computerdatabase eller internett eller
via terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler,
trådløse eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tjenester vedrørende
elektroniske spill tilveiebragt via internett eller via
terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler, trådløse
eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; online tilveiebringelse av
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); online
publikasjon av elektroniske bøker og journaler;
billettkontortjenester; informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til utdannelse og
underholdning; utleie og leasingutleie av fjernsyns- og
fjernsyns-fremvisningsapparater og omformingsbokser
(set top boxes); nyhetstjenester og tjenester vedrørende
informasjon om aktuelle saker.
KL. 42: Utforming og designing herunder også utarbeiding
etter bestilling fra andre, alle for kompilasjon av websider
på internett; utforming og vedlikehold av websteder;
vertstjenester vedrørende websteder for andre; installasjon
og vedlikehold av software for computere; tilveiebringelse
av tilgang til internett; tilveiebringelse av internettjenester;
tilveiebringelse av tilgang til områder på et elektronisk
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til flere
databaser; utleie og leasing av computere;
computerprogrammer, computerterminaler, monitorer,
tastatur til computere, laptopcomputere, modemer, ytre
enheter for computere, internettinnretninger av alle slag og
deler og tilbehør for alle disse varer; computertjenester;
computertjenester tilbudt online fra internett;
konsultasjonstjenester relatert til computerindustrien; alle
de forannevnte tjenester tilbudt online fra en computer
database eller via internett; utvikling av havner.

(300) Prioritet:
AU, 2000.12.21, 861296

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220208 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200107622 (220) Inn dato: 2001.06.20

(540)

HUTCH
(730) Innehaver: Hutchison Whampoa Enterprises Ltd,
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske -, elektroniske -, telefaks-, teleks-,
telefon-, telegraminstallasjoner, -apparater og -
instrumenter; alle for behandling, logging, lagring,
overføring, fremvisning, mottagelse, innmatning,
utmatning eller utskrift av ikke-billedlige eller grafiske
data; software for computere og dataprogrammer;
software for computere og publikasjoner i elektronisk
form tilbudt online fra databaser eller fra fasiliteter
fremskaffet via internett (inkludert websteder); software
for computere og telekommunikasjonsapparater (inkludert
modemer) for å muliggjøre forbindelser til databaser og
internett; software for computere for å muliggjøre søking
etter data; software for computere og hardware for
nettoppbygging for å tilgjengeliggjøre interaktive
multimediakommunikasjon; hardware og software for
digital trådløs telekommunikasjon; software for
computere for tillaging, redigering og levering av tekst- og
grafisk informasjon via
computerkommunikasjonsnettverk; programmer for
computere for digital publisering, trykking,
billedbehandling og elektronisk dokumentlagring, -
manipulasjon, -overføring og -gjenfinning; computere,
hardware for computere og utmatningsinnretninger for
computere, skrivere, imagesettere, kopimaskiner,
prøvetrykke- og korrekturtrykkeinnretninger,
platetillagingsmaskiner, trykkpresser og skjermfremvisere;
telefaksmaskiner og annet telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer og telekommunikasjonsutstyr;
computerprogrammer for digital publisering, trykking og
billedbehandling via et lokalt eller globalt
kommunikasjonsnettverk; optiske platespillere og
computerprogrammer derfor; elektroniske innretninger for
mottak av fjernsyns- og globale
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføring av
disse til et fjernsyn eller andre fremviserinnretninger og
computerprogrammer for bruk dermed; spillkonsoller
(underholdning) bestående av hardware og software for
computere for tilveiebringelse av lyd-, video- og
multimediautmatning; håndholdte computere; programmer
for operativsystemer; computerprogrammer for
håndtering av kommunikasjon og datautveksling mellom
håndholdte computere og borddatamaskiner; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.
KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller
industrivirksomheter i form av forretningstjenester for å
promotere og gjøre samhandel mellom parter enklere;
sørge for kontortjenester og dokumentkopiering; sørge for

ansettelsestjenester for midlertidige resepsjonister,
sekretærer, maskinskrivere og sikkerhetsvakter; utleie av
kontorutstyr; drift og styring av hoteller for andre; utleie
av annonseringsplass/tavler og beskjedtavler i hoteller;
forretningsadministrasjon og drift av havner; organisering
av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle
media; byråer for handels- eller industriinformasjon;
annonse-, reklame- og promoteringstjenester (promotion
services) og informasjonstjenester relatert dertil; utleie av
reklameplass; fjernsynsreklame; kompilasjon av annonser
for bruk som websider på internett; annonsetjenester i
form av klargjøring og presentasjon av audiovisuelle
skjermvisninger for annonse- og reklameformål; spredning
av reklameannonser; forretningsinformasjonstjenester;
mottagelse, lagring og tilveiebringelse av datoriserte
forretningsinformasjonsdata; markedsstudier;
forretningsplanlegging, forretningsevaluering; markeds- og
forretningsundersøkelser; kompilasjon av
forretningsstatistikker og handelsinformasjon; rådgivning
og bistand ved utvelgelse av varer og tjenester; alle tilbudt
via internett, landbasert fjernsyn eller satellittfjernsyn,
radio eller andre kommunikasjonshjelpemidler;
detaljhandeltjenester med toalettartikler, vaske- og
rensende produkter for personlig bruk, parfymevarer,
kosmetikk, hudpleie, farmasøytiske og sanitære
produkter, førstehjelpssett, tannpussemidler,
helseprodukter for personlig bruk, nøkkelkjeder, låser,
barberartikler og barbermaskiner, barberhøvler,
tannbørster, elektriske tannbørster, kammer, svamper,
billedrammer, speil, husholdningsredskaper og -beholdere,
glassvarer, porselen, krystall og stengodsvarer, bestikk og
servise, askebegere, lyd og/eller bildeutstyr og
periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner og
datamaskinsoftware og datamaskinhardware, kameraer,
negativer, databehandlingsutstyr, apparater for opptak og
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder, magnetiske
databærere, videobånd, kassettbånd, plater for opptak,
innspilte bånd og plater, juvelérvarer, ur og kronometriske
instrumenter, papir, papp og varer laget av disse varer,
trykksaker, bøker, magasiner, plakater, aviser,
skrivesaker/papirvarer, skriveinstrumenter, spillkort,
varer laget av lær og lærimitasjoner, kofferter og
reisevesker, bagasje, paraplyer, spaserstokker, sekker og
bager, tekstilvarer, klær, hodeplagg og fottøy, spill og
leker, gymnastikkartikler og sportsutstyr, mat og drikke,
konservert mat, snacks-matvarer, konfektyrer/kaker,
alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikker, øl,
tobakk og sigaretter, artikler for røkere og fyrstikker;
tjenester i form av å bringe sammen varer eller informasjon
om varer slik at andre på en hensiktsmessig/enkel måte
kan se og kjøpe varene i et varehus eller fra en
varehusskatalog eller online/via telekommunikasjon;
tjenester i form av å bringe sammen for andre et
vareutvalg, som gjør det mulig for kunder å
hensiktsmessig/enkelt se og handle varene i en engros eller
detaljhandel drikkevareforretning; tjenester i form av å
bringe sammen for andre et vareutvalg som gjør det mulig
for kunder å hensiktsmessig/enkelt se og handle de varer
som finnes i blomster- eller gavekataloger eller via
postordre; disse tjenester også tilbudt online.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet;
bankvirksomhet; megling av verdipapirer og elektronisk
diskonteringsmeglingstjenester og
diskonteringsmeglingstjenester tilbudt online;
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investeringstjenester; utlånstjenester og utlån mot
sikkerhet; tilby verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner
og derivater og andre finansobjekter; tilveiebringelse av
finanstjenester for institusjonelle investeringsklienter,
investeringsbank, verdipapirer og andre finansobjekter og
utenlandsk valuta tjenester; forvaltnings-, kreditt-,
investerings-, spare-, safedeponerings-, låne- og
utlånsgarantitjenester; kredittkort- og
betalingskorttjenester; automatiske banktjenester;
finansstyring og rådgivningstjenester relatert til
investeringer; finansiell planlegging og finansielle tjenester;
finansiell evaluering; aktuarvirksomhet; organisering og
finansiell styring av livsforsikringer, garantiforsikringer og
aksjefond; pensjonsutbetalingstjenester,
pensjonsforsikring og tegning av forsikring;
reiseforsikringstjenester; bankavregningstjenester;
finansielle rådgivningstjenester; innløsning og utstedelse
av reisesjekker; valutavekslingstjenester;
deponeringstjenester hvor en tiltrodd tredjemann
oppbevarer noe til visse vilkår er oppfylt; rådgivning
vedrørende fonds- og kapitalinvesteringer;
aksjemeglingsbyråer; eksekutortjenester; fremskaffelse av
finansielle garantier; utstedelse av remburs- og
innskuddsbevis; investeringsselskapstjenester; kausjonist/
garantist-tjenester; aksjetegningstjenester;
avregningssentraltjenester; forsikringstjenester;
forsikringskonsultasjoner; forsikringsinformasjon;
tjenester vedrørende tegning av forsikring, skadeforsikring,
brannforsikring, helseforsikring, livsforsikring,
sjøforsikring; meklingstjenester vedrørende forsikringer,
skadeforsikringer, brannforsikringer, helseforsikringer,
livsforsikringer og sjøforsikringer; sparebanker;
kredittbyråer; utstedelse av kredittkort;
betalingskorttjenester; utstedelse av verdianvisninger;
deponering av verdisaker; safedeponeringstjenester;
overføring av fond, elektronisk overføring av fond;
formueforvaltningstjenester; tjenester vedrørende
børsnoteringer; aksje- og obligasjonsmeklervirksomhet;
bankevaluering; skatteberegning, veiledning i
skattespørsmål; finansstyring; avbetalingslån,
leasingkjøpfinansiering; leiekjøpfinansiering, utlån mot
pantesikkerhet; pensjonsutbetalingstjenester; alle de
forannevnte tjenester også tilbudt online fra en computer
database eller via internett; tilveiebringelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til
alle de forannevnte tjenester; finansielle tjenester i
forbindelse med drift av havner.
KL. 37: Tjenester vedrørende oppbygging og reparasjon
av informasjonsteknologisystemer og
telekommunikasjonsapparater; vedlikehold, reparasjon,
installasjon og støttetjenester for computere,
periferiinnretninger for computere,
telekommunikasjonsapparater og deler og tilbehør derfor;
tjenester vedrørende på stedet montering og installasjon
av computere og vedlikehold av computere,
computersystem- og telekommunikasjonsapparater;
tilveiebringelse av informasjon relatert til reparasjon eller
installasjon online via en computer database eller
internett.
KL. 38: Elektroniske og
telekommunikasjonsoverføringstjenester; overføring av
data, dokumenter, meldinger, bilder, lyd, tale, tekst, audio,
video og elektronisk kommunikasjon og data og
informasjon via elektroniske hjelpemidler, computere,

kabler, radioer, radiosøkere, teleprintere, telebrev,
elektronisk post, telefaksapparater, fjernsyn, mikrobølger,
laserstråler, kommunikasjonssatellitter,
mikrobølgeforbindelser, terrestriske hjelpemidler, kabler,
trådløse eller trådforbindelsesystemer eller andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
multimediainformasjon og interaktive multimediatjenester;
konsultasjonstjenester relatert til datakommunikasjon;
overføring, informasjonsfremvisning for forretnings- eller
husholdsbruk fra en computerlagret databank; tjenester
vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester
relatert til internett; telekommunikasjonsvirksomhet
vedrørende informasjon (inkludert websider),
computerprogrammer og alle andre data; tilveiebringelse
av brukertilgang til internett (tjenesteleverandører);
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til
internett eller databaser; teleteksttjenester;
telekommunikasjonsportaltjenester; tilveiebringelse av
tilgang til online telekommunikasjon og forbindelser til
internett og intranett; tilby tilgangstid til et globalt
datanettverk (internett); utleie av modemer.
KL. 39: Lagringstjenester; reisetjenester;
turistkontortjenester (unntatt hotellreservasjon) og
turistbyråtjenester; organisering og tilveiebringelse av
transport på land, i vannet eller i luften; organisering og
tilveiebringelse av reiser og cruisefart; reisebyråtjenester;
billettjenester vedrørende reiser; utleie av apparater for
transport på land, i vannet eller i luften; håndtering av
frakt; tilveiebringelse av bilparkeringsfasiliteter;
transportere på vogn tjenester og sjåførtjenester;
avhenting og innsamling av varer for transport,
nedpakking av varer, vareombringing; eskortering av
reisende; bevoktning av transport, reiseguidevirksomhet;
bærertjenester (bagasje); ledelse av sightseeingturer;
turoperatørtjenester og turorganiseringstjenester;
transportmeglingsvirksomhet; reisekurérvirksomhet;
skipsbefraktningstjenester; cruiseskipvirksomhet;
ferjetransporttjenester; sjøfraktstjenester;
sjøtransportstjenester; losing av skip;
lystbåttransporttjenester; elvetransporttjenester;
reisereserveringstjenester; alle de ovennevnte tjenester
også tilbudt online fra en computer database eller via
internett; frakttjenester, spedisjonstjenester,
befraktningsmeglingstjenester; spedisjonsbyråer;
varetransport; forsendelse av gods;
pakkeleveringstjenester; innpakking og lagring av varer;
tilveiebringelse av informasjon, konsultasjonstjenester og
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte
tjenester; drift av havner.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser;
organisering av utstillinger for kulturelle eller
utdannelsesformål; organisering av og sponsorvirksomhet
i forbindelse med konkurranser; arrangering av praktiske
seminarer; organisering og ledelse av seminarer;
publikasjon av tekster; utdannelses- og
underholdningsvirksomhet, sports- og fritidstjenester i
form av planlegging, produksjon og distribusjon av
levende eller innspilte lyd-, visuelle eller audiovisuelt
materiell for kringkasting på terrestriske hjelpemidler,
kabler, satellittkanaler, internett, trådløse eller
trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tilveiebringelse av
informasjon relatert til fjernsyn og radioprogrammer,
underholdning, musikk, sport, fritid og rekreasjon;
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informasjon relatert til underholdning eller utdannelse,
tilbudt online fra en computerdatabase eller internett eller
via terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler,
trådløse eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; tjenester vedrørende
elektroniske spill tilveiebragt via internett eller via
terrestriske hjelpemidler, kabler, satellittkanaler, trådløse
eller trådforbindelsessystemer og andre
kommunikasjonshjelpemidler; online tilveiebringelse av
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); online
publikasjon av elektroniske bøker og journaler;
billettkontortjenester; informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til utdannelse og
underholdning; utleie og leasingutleie av fjernsyns- og
fjernsyns-fremvisningsapparater og omformingsbokser
(set top boxes); nyhetstjenester og tjenester vedrørende
informasjon om aktuelle saker.
KL. 42: Utforming og designing herunder også utarbeiding
etter bestilling fra andre, alle for kompilasjon av websider
på internett; utforming og vedlikehold av websteder;
vertstjenester vedrørende websteder for andre; installasjon
og vedlikehold av software for computere; tilveiebringelse
av tilgang til internett; tilveiebringelse av internettjenester;
tilveiebringelse av tilgang til områder på et elektronisk
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til flere
databaser; utleie og leasing av computere;
computerprogrammer, computerterminaler, monitorer,
tastatur til computere, laptopcomputere, modemer, ytre
enheter for computere, internettinnretninger av alle slag og
deler og tilbehør for alle disse varer; computertjenester;
computertjenester tilbudt online fra internett;
konsultasjonstjenester relatert til computerindustrien; alle
de forannevnte tjenester tilbudt online fra en computer
database eller via internett; utvikling av havner.

(300) Prioritet:
AU, 2000.12.22, 861714

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220209 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200107918 (220) Inn dato: 2001.06.26

(540)

TEMPO PACK
(730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykte publikasjoner, aviser og tidsskrifter
relatert til petrokjemiske produkter og tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220211 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200200247 (220) Inn dato: 2002.01.17

(540)

(730) Innehaver: Trondheim og Omegn Boligbyggelag
(TOBB), 7005 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Bjørn Kvello, Postboks 973,
7410 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Inn- og utmeldinger av medlemmer og utsendelse
av medlemstilbud.
KL. 36: Eiendomsomsetning; forretningsførsel for
borettslag; forvaltning av egne og andres bygg.
KL. 37: Boligbygging.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220212 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200202335 (220) Inn dato: 2002.03.14

(540)

(730) Innehaver: Unilever Cosmetics International SA,
87, rue de Lyon, Genève, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Ikke-medisinske toalett- og badepreparater, nemlig
parfyme, eau de parfum, eau de parfum spray, eau de
toilette, eau de toilette spray, såper, skrubbekrem til
ansiktet, dusjgelé, kroppssåpe, sjampo, balsam og ikke-
medisinske preparater til håret, antitranspirasjonsmidler
og deodoranter for personlig bruk, fuktighetskremer til
ansiktet og kroppen, eteriske oljer, badeolje,
kroppspudder og talkumpudder, barberingskrem,
etterbarberingsvann og balsam, kosmetiske preparater til
soling av huden, potpourri, duftposer og duftepreparater
for innendørs bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220213 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200204496 (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: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220214 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200205435 (220) Inn dato: 2002.06.10

(540)

TORROX
(730) Innehaver: STR Torrox, Tvihaugane 3, 4318
Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Utleie og omsetning av boliger og tomter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220215 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200208570 (220) Inn dato: 2002.09.17

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater;
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter;
håndholdte telekommunikasjonsapparater; modemer;
stropper for håndholdte telekommunikasjonsapparater,
stropper for personlige digitale assistenter;
telefonapparater; bilnavigasjonsapparater og -
instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter;
personlige digitale assistenter; computere; kameraer,
digitale kameraer, CCD kameraer; nedlastbare
dataprogrammer; elektroniske publikasjoner (nedlastbare);
elektroniske spilleprogram, bilder, spillefilmer, musikk og
bilder (nedlastbare).
KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon via
mobiltelefoner; kommunikasjon via dataterminaler;
pagineringstjenester; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
via datamaskiner; fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk
via mobiltelefoner; fremskaffelse av trådløse
lokalområdenettverk (LAN)-forbindelser; elektronisk
post; fremskaffelse og administrering av online
elektroniske meldingskretskort for overføring av beskjeder
blant databrukere som er tilkoblet Internet; fremskaffelse
og administrering av online tekstbasert samtalerom for
overføring av beskjeder blant databrukere når det gjelder
generell interesse; utleie av telefonapparater,
faksimilemaskiner og andre telekommunikasjonsapparater
og -instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220216 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209524 (220) Inn dato: 2002.10.11

(540)

(730) Innehaver: Bulldog Workwear AS, 5583 Vikedal,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker og
skader, nemlig beskyttelsesmasker, åndedrettsvern,
ansiktsmasker, hørselvern, øyevern og vernebriller.
KL. 10: Beskyttelsesinnretninger for hørsel, masker for
helsepersonell.
KL. 25: Hansker, armbeskyttere, luer, hodeplagg, jakker,
bukser, dresser (hele), bluser, skjorter, regntøy, sko og
støvler, også i form av engangsbekledning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220217 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200209855 (220) Inn dato: 2002.10.23

(540)

SCALEIT
(730) Innehaver: Landgraff & Flintab Vekter AS v/Finn
Eirik Eilertsen, Vestvollvn 88, 2019 Skedsmokorset, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk instrument med mulighet for tilkobling
til eksterne tjenesteytere som GPS, GSM, veieceller og/
eller trykkgivere av annet slag; skrivere og PC.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220218 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210284 (220) Inn dato: 2002.10.30

(540)

(730) Innehaver: Bocata Foodfactory & Coffeebar AS v/
styrets formann Jat Fai Cheng, Stortingsgaten 22, 0161
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Hans Kristian Skarpholt,
Postboks 4 Slemdal, 0710 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220219 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200210828 (220) Inn dato: 2002.11.15

(540)

FØRE VAR SVEIN
JOHANSEN

(730) Innehaver: Føre var Svein Johansen, Minneveien
24, 1512 Moss, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Undervisning innenfor områdene truckfører i
klassene 1-5, internkontroll (HMS), kvalitetssikring,
opplæring av vernepersonell, grunnkurs i utarbeidelse av
dokumenter for internkontroll og kvalitetssystem,
lagerstyring, førstehjelp, hjerte- og lungeredning,
gjennomføring av internrevisjon av KS og IK dokumenter,
gjennomføring av risiko- og skadeanalyse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220220 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211186 (220) Inn dato: 2002.11.25

(540)

SPECTRE MOON
(730) Innehaver: Jørgen Kolderup, Øvre Flatåsvei 21 A,
7079 Flatåsen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter i form av bandvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220221 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211237 (220) Inn dato: 2002.11.26

(540)

(730) Innehaver: Albert Andersen AS, Munkedamsveien
100, 0271 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, røkelse; eteriske oljer,
kosmetiske produkter; avsminkningspreparater;
barberingspreparater, blekemidler til kosmetisk bruk;
fargestoffer for håret; preparater for hårkrølling;
nøytraliseringsmidler for permanent;
hårbehandlingsprodukter; sjampo, balsam; kunstige negler
og øyenvipper; neglelakk; solbeskyttende midler;
munnpleiemidler; midler til rengjøring, polering,
flekkfjerning samt til sliping.
KL. 44: Frisørsalong; hygienisk behandling og
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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(111) Reg.nr.: 220222 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200211940 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nutrivision Research and Development
Sweden AB, Uppsala Science Park, S-751 83 Uppsala, SE

(740,750) Fullmektig: Nordic Nature Pharma AS,
Orkidehøgda 3, 3050 Mjøndalen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og andre preparater for
medisinsk bruk.
KL. 30: Spiselige oljer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220224 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200212138 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

(730) Innehaver: Kreativt Forum, Postboks 2373 Solli,
0201 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Organisering av konkurranser og
underholdningsarrangementer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08

(111) Reg.nr.: 220225 (151) Reg.dato: 2003.08.14

(210) Søk.nr.: 200300434 (220) Inn dato: 2003.01.21

(540)

(730) Innehaver: Ide til Produkt AS, Postboks 1101,
4683 Søgne, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Installasjoner for kondensering; kondensatorer;
gasskondensatorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.09.08
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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.: 248888
(151) Int. reg. dato: 1961.10.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.11.27

(540)

EUROLAN
(730) Innehaver: Heidelberger Bauchemie GmbH,
Berliner Strasse 6, D-69120 Heidelberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Additives for mortar and concrete, particularly for
setting, plasticising, fluidifying, making porous,
solidifying and compacting, for delaying and accelerating
setting, as well as for ensuring frost resistance; anti-
aphronitre chemicals, fire extinguishing products,
tempering and soldering preparations, mineral raw
materials; products for compacting mortar and concrete,
consisting of stearates, oleates, resinates and silicates,
excluding such products made with textile materials;
putty compounds; resins, glues, mastics, molten and
adhesive materials, all these goods for use in the building
industry; tanning materials, chemical lime for chemical
purposes.
KL. 2:  Sealing paints, putty compounds; coating and
marking colourants, protective coating products for wood,

iron, concrete and roofs, as well as aluminium in the form
of colouring agents, lacquers, bituminous painting
products, impregnating compounds and/or rust-proofing
agents, painting materials used to make paper, reed mats
and wood, as well as building parts made from these
materials, flame resistant; metal sheets, painting products
made with chlorinated rubber in the form of colouring
agents, lacquers and impregnating materials and/or -as for
iron- in the form of rust-proofing agents; varnishes,
lacquers, mordants, resins, mastics, priming materials, all
these goods for use in the building industry; rust-proofing
agents, chemical products for preserving, impregnating,
sealing, quenching and varnishing wood and reed mats.
KL. 3:  Wax finishing, substances for glazing and
preserving leather, polish in liquid and solid form; wax;
cleaning and polishing substances (except for leather), care
products for floors, abrasives.
KL. 4:  Substances for preserving leather; oils; wax.
KL. 6:  Mineral raw materials.
KL. 16:  Glues.
KL. 17:  Mineral raw materials, putty compounds, heat
retaining materials and insulating materials; mastics in the
form of products for use in the building industry.
KL. 19:  Mineral raw materials; priming materials,
building materials, particularly natural and artificial
stones, tiles, roofing panels and other building plates,
cement, lime for use in construction, gravel, plaster, pitch,
asphalt, tar, roofing paper.

Gazette nr.: 5/02
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(111) Int. reg. nr.: R445524
(151) Int. reg. dato: 1999.05.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.11.14

(540)

AYALA
(730) Innehaver: Champagne Ayala, 2, boulevard du
Nord, F-51160 AY, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wines, wines of French origin, namely
champagne, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols and
eaux-de-vie, various liqueurs and spirits.

Gazette nr.: 26/01

(111) Int. reg. nr.: 681475
(151) Int. reg. dato: 1997.09.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2001.12.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Italpizza SrL, Via Gherbella, 454/A, I-
41100 San Donnino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Deep-frozen foodstuffs made from animal
products.
KL. 30:  Deep-frozen pizzas; deep-frozen foodstuffs
made from plant products.

Gazette nr.: 4/02

(111) Int. reg. nr.: 727011
(151) Int. reg. dato: 1999.12.23

(540)

(591) Merket er i farger

(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. 30:  Sweet or savoury biscuits, wafers, pastries, all
goods being vanilla flavoured and containing chocolate.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.06.28, 653830
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(111) Int. reg. nr.: 729850
(151) Int. reg. dato: 2000.02.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Kronospan Marken GmbH,
Leopoldstaler Strasse 195, D-32839 Steinheim-
Sandebeck, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Building materials (non-metallic); panels, strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products,
derived timber products, glued hardboard, chipboard and
fibre board, wholly or mainly of wood, for building;
parquet flooring and parquet slabs; high pressure
laminates for coating floors.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 736827
(151) Int. reg. dato: 2000.05.22

(540)

FAIR PLAY
(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 machines
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, 659390
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(111) Int. reg. nr.: 736828
(151) Int. reg. dato: 2000.05.22

(540)

FAIR PLAY CENTERS
(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 machines
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, 659391

(111) Int. reg. nr.: 736829
(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 machines
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, 659392
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(111) Int. reg. nr.: 740393
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 710.6/38

(111) Int. reg. nr.: 742785
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Seeds for flowers, live plants and natural flowers,
cuttings, young plants and other plant parts for
propagation; excluding seeds or plants for edible fruit and
vegetables.

Gazette nr.: 21/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.08.04, 475495

(111) Int. reg. nr.: 745978
(151) Int. reg. dato: 2000.10.25

(540)

VOLUMIZER
(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, D-64274
Darmstadt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

Gazette nr.: 25/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.05.25, 300 39 754.2/03

(111) Int. reg. nr.: 752900
(151) Int. reg. dato: 2000.12.15

(540)

(730) Innehaver: Siemens Business Services GmbH &
Co OHG, Otto-Hahn-Ring 5, D-81739 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business consultancy; business administration;
office functions.
KL. 37:  Installation and adaptation of hardware.
KL. 42:  Technical business consultancy; development,
generation and renting of programs for data processing
and network solutions; installation and adaptation of
software.

Gazette nr.: 07/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.08.17, 300 61 739.9/42
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(111) Int. reg. nr.: 753200
(151) Int. reg. dato: 2000.09.25

(540)

GENESCAN
(730) Innehaver: GeneScan Europe AG, Engesserstrasse
4b, D-79108 Freiburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial, scientific,
diagnostic, photographic, geodesic, agricultural and
forestry use, in particular sensitive coatings for analytics
and diagnostics such as nucleotide and peptide arrays and
other biochemical sensors; analytics and diagnostics for
scientific use, in particular for analysis of genetically
modified or pathogenic organisms in foodstuffs and
foodstuff components; analytical and diagnostic test kits
for scientific use, in particular comprised of reagents,
processing chemicals, patches, slides and solid, semi-
solid, gel-like or fluid matrix materials; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; analytics and diagnostics for human and
veterinary medicinal use, in particular diagnostic medical
reagents for use in diagnosing inflammatory, infectious,
central nervous system, cardiovascular, neurological,
endocrine, auto-immune and genetic diseases and cancer,
in particular comprised of reagents, processing chemicals,
patches, slides and solid, gel-like or fluid matrix materials;
medical diagnostic test kits for detecting pathogens in the
environment; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants.
KL. 9:  Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments, in particular for scientific research and
analytical as well as diagnostic purposes, as well as for
measuring and transferring of data and commands;
laboratory equipment, in particular apparatus for
analyses and array-tests, qualitative and quantitative
detection of analytes in samples, and for identification of
sample type; sensors for measuring apparatus, including
biochemical sensors; nucleotide and peptide arrays;
apparatus for manufacturing nucleotide and peptide
arrays as well as parts therefor; apparatus for the
recording, transmission and reproduction of data, sound
or images; magnetic data carriers, in particular for video,
audio or measuring data such as CDs, DVDs, mini-disks,
phonograph records, magnetic tapes and films; data
processing apparatus and computers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, in
particular books, brochures, folders, flyers, prospects and
placards; photographs, posters; stickers (included in this
class); stationery; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging such as
foils, bags and sacks (included in this class).

KL. 35:  Advertising and public relations; market
analysis, market research, evaluation and collection of
mathematic or statistic data; renting of advertising area;
accountancy and bookkeeping; consultancy in the field of
business management and administration, in particular
professional consultancy and planning for enterprises and
entrepreneurs; services in the field of information
retrieval; compilation of information in data bases;
consultancy and infobroking in trade and business
matters; systematization, analysis and/or collection of
data and documents for third persons; planning and
performing of events such as exhibitions and fairs for
commercial and advertising purposes; office functions.
KL. 38:  Telecommunication, in particular electronic
delivery of acoustic and visual messages and data;
development and operation of an information platform in
the form of an electronic network, namely electronic
delivery of data; telephone services.
KL. 41:  Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses
as well as information and lectures; planning and
performing of contactfora and exhibitions for scientists,
politicians and entrepreneurs for the promotion of new
technologies; publication of printed material such as, in
particular, books, brochures, folders, flyers, prospects
and placards; film productions; education; entertainment;
sporting and cultural activities.
KL. 42:  Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of
diagnostic chemicals, compounds and apparatus,
biochemical sensors, measuring apparatus for research and
development of products, separation and purification
processes, processes for investigating foodstuffs and the
environment; chemical analysis as well as diagnostic,
genetic and medical tests; services provided by scientists
such as chemists, biologists, pharmacists, engineers,
physicists and computer scientists, in particular related to
preparation of analyses, certificates and plans, as well as
to research and establishment of new products and
technologies; technical project surveys; quality control,
quality assurance; setting up of concepts for quality
control and quality assurance; services in the field of
human and veterinary medicine as well as in agriculture,
animal breeding and plant growing, in particular diagnosis
of analytes in samples; services related to allowance and
registration of medicines and foodstuffs; soil, water, air
and foodstuff analysis; leasing of access time to computer
databases and networks; professional advice and planning
without reference to management; advice in the field of
environmental protection; medical, hygienic and beauty
care; placing at disposal of facilities for exhibitions, fairs
and congresses.

Gazette nr.: 7/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.27, 300 23 697.2/42
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(111) Int. reg. nr.: 755405
(151) Int. reg. dato: 2001.02.28

(540)

ACANTO
(730) Innehaver: Syngenta Ltd, Fernhurst, Haslemere,
Surrey GU27 3JE, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in agriculture, horticulture,
fertilizers and manures.
KL. 5:  Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides,
rodenticides, preparations for destroying vermin.

Gazette nr.: 09/01

(300) Prioritet:
GB, 2000.10.03, 2247365

(111) Int. reg. nr.: 757639
(151) Int. reg. dato: 2001.04.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Mechanical seals, including face seals.

Gazette nr.: 12/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.29, 300 87 715.3/17

(111) Int. reg. nr.: 758332
(151) Int. reg. dato: 2000.12.07

(540)

DR. HAUSCHKA
(730) Innehaver: Wala-Heilmittel GmbH, Bosslerweg 2,
D-73087 Eckwälden, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics; perfumery, soaps; bath preparations
for non-medical use; essential oils, massage oils, hair care
products; hair lotions; dentifrices; cosmetic sunscreens;
cosmetic products in the form of food supplements.
KL. 21:  Cosmetic implements and brushes included in
this class.

Gazette nr.: 13/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.07.05, 300 49 784.9/03

(111) Int. reg. nr.: 759200
(151) Int. reg. dato: 2001.05.28

(540)

KERABOND
(730) Innehaver: Mapei SpA, 22, Via Cafiero, I-20158
Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Adhesives for laying ceramic tiles.

Gazette nr.: 13/01
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(111) Int. reg. nr.: 759991
(151) Int. reg. dato: 2000.11.08

(540)

(730) Innehaver: Medusa Film SpA, 422/424, Via
Aurelia Antica, I-00100 Roma, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telephones; cordless and cellular telephones;
contact lenses; scientific apparatus and instruments;
nautical, surveying and electrical apparatus and
instruments; electronic apparatus and instruments;
televisions; set top units for televisions; radios; radios
with built-in recorders; radio transmitters; record players;
records; magnetic tapes; tape recorders; video tapes and
video recorders; optical disk drives; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring and
signalling apparatus; television cameras; apparatus for live
recording and broadcasting of television shows;
transponders for radio and television stations; radio and
television aerials; apparatus for the remote amplification,
reception and transmission of radio signals; sound
amplifiers and projectors; cash registers; calculating
machines; computer programs; computers; computer
printers; plugs and microprocessors for computers;
modems; fax machines.
KL. 16:  Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; reviews;
catalogues; brochures; leaflets; newsletters; ledgers; paper;
paper goods; cardboard; cardboard goods; blotting paper;
paper for photocopying, bookbinding material and
bookbinders; photographs; office supplies (except
furniture); adhesive materials for office use; office glues;
artists’ supplies; typewriters; instructional and teaching
material (except apparatus); document folders; office
binders; playing cards; printing type; printing blocks;
stamps; date stamps; office supplies; office equipment;

seals for office use; rubbers; penholders; ball pens;
pencils; pens; chalk; letter clips; correction fluids for
documents; compasses for drawing; squares and rulers for
drawing; envelopes; writing paper; carbon paper; paper
knives; cutters for office use; self-adhesive advertising
labels; posters; business cards; diaries.
KL. 26:  Buttons; embroidery; ribbons and braids; snap
fasteners; hooks and eyes; pins and needles; artificial
flowers.
KL. 28:  Games; toys; gymnastics and sporting articles;
Christmas tree ornaments and decorations; board games;
games consisting of equipment made with paper or
cardboard.
KL. 35:  Advertising and business services rendered to
and/or on behalf of third parties; public relations and
market research services; market surveys; advertising
agency services; publication of advertising texts;
distribution of advertisements and advertising material;
radio and television advertising; business administration
and management consulting; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes.
KL. 38:  Communication-related service; service
consisting of the transmission of radio and television
programmes; services consisting of the transmission of
programmes by cable; service consisting of the
management of telephone lines and the transmission of
telephone services; services in the field of data
communication transmissions; electronic mail management
services; data communication site and domain
management services.
KL. 41:  Production and distribution of television
programmes; production and distribution of films for
television and cinema; cinematographic studies; rental of
films and cinematographic equipment; production of radio
and television programmes; theatrical performances;
provision of cinema facilities; editing of films, television
and radio programmes; services provided on behalf of and/
or for third parties, relating to the instruction, teaching
and education of individuals; services provided on behalf
of and/or for third parties, consisting mainly of
entertainment and recreational activities; services
provided in the field of shows and competitions;
organization of sporting contests; services relating to
sports development and practice; operation of
gymnasiums; publishing house services; record company
services; rental of sound recordings; organisation of
exhibitions for cultural and/or educational purposes.
KL. 42:  Service consisting of the technical and creative
design of general civil and industrial manufactured goods,
clothing, fabrics, machines and equipment;
accommodation and catering service provided by hotels,
boarding houses, campsites, holiday homes, farms which
provide lodgings, care homes, rest homes and
convalescence homes; services provided by
establishments which are mainly involved in procuring
ready-prepared food and drinks, such as services
provided by restaurants in service stations, canteens and
refreshment bars; service consisting of running beauty
salons and hairdressing salons; technical consulting
service; economic consulting service; technico-legal
consulting service; legal counselling and advice on judicial
and fiscal matters; service provided by chemists or
physicists; service rendered by travel agencies or hotel
reservation agencies; services provided by engineers or



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 37 - 2003.09.08

58

technicians who are responsible for evaluations,
estimates, research and expert opinions; professional
consulting services relating to the development sports
facilities, hotels and eating places in general; exhibition-
site management; photographic services; services
providing fashion information; services rendered by
associations to their members, included in this class.

Gazette nr.: 14/01

(300) Prioritet:
IT, 2000.07.07, MI2000C 008006

(111) Int. reg. nr.: 766513
(151) Int. reg. dato: 2001.09.20

(540)

(730) Innehaver: Kemira GrowHow OY, PI 900, SF-
00181 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.
KL. 42:  Analysis, information and consultancy services
related to agriculture, horticulture and forestry; chemist
services, chemical analysis and research services.

Gazette nr.: 21/01

(300) Prioritet:
FI, 2001.04.12, T200101248

(111) Int. reg. nr.: 767237
(151) Int. reg. dato: 2001.08.16

(540)

GEODIS SOLUTIONS
(730) Innehaver: Geodis SA, Cap West, 7/9 Allèes de
l’Europe, F-92615 Clichy La Garenne, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transportation; packaging and storage of goods,
travel arrangement.

Gazette nr.: 22/01

(300) Prioritet:
FR, 2001.03.28, 01 3091837
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(111) Int. reg. nr.: 769456
(151) Int. reg. dato: 2001.04.12

(540)

BIONAS
(730) Innehaver: Micronas GmbH, Hans-Bunte-Strasse
19, D-79108 Freiburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for commercial, scientific,
diagnostic, agricultural, horticultural and forestry
purposes, namely sensitive coatings for measurement
apparatus, measurement instruments, analysis and
diagnosis instruments such as cell arrays and other
biochemical, chemical, physical and biophysical sensors,
chemical and biological preparations for analytic,
scientific, diagnostic agricultural, horticultural and
forestry purposes, in particular for measuring the effects
of medicinal active substances or other chemical
substances on biocomponents and for analyzing and
measuring pollutants in air, water, soil or in food and food
constituents; analytical and diagnostic test kits for
scientific, diagnostic, agricultural, horticultural and
forestry purposes, in particular consisting of reagents,
process chemicals and slides or sensor chips, included in
this class.
KL. 5: Substances for human and veterinary medicinal
purposes, in particular preparations for measuring
metabolites and gases and for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical and
biological substances or of physical effects on
biocomponents, and diagnostic preparations for
diagnosing inflammations, infections, diseases of the
central nervous system, heart disease, neurological,
endocranial, auto-immune and genetic diseases and cancer;
diagnostic test kits for diagnosing inflammations,
infections, diseases of the central nervous system, heart
disease, neurological, endocrinal, auto-immune and genetic
diseases and cancer and for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical substances
on biocomponents, in particular consisting of reagents,
process chemicals, plasters and slides or sensor chips;
diagnosis test kits for human and veterinary medicinal
purposes for detecting pollutants in air, water, soil or in
food and food constituents.
KL. 9:  Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring and educational
apparatus and instruments, in particular for scientific
research and analysis and diagnosis, and for measuring and
transmitting data and commands; laboratory equipment,
namely apparatus for pumping and pipetting liquid,
semisolid and gaseous materials and for measurements,
analyses and array tests, the qualitative and quantitative
detection and determination of effects of medicinal active
substances or other chemical and biological substances or
of physical effects on biocomponents; sensors, including
biochemical sensors for measurement equipment; cell

arrays; apparatus for producing cell-based analysis and
measurement systems and parts therefor; apparatus for
analysing and measuring pollutants in air, water, soil or in
food and food constituents; medicinal measuring
apparatus and instruments, in particular for the
qualitative and quantitative detection and determination of
effects of medicinal active substances or other chemical
and biological substances or of physical effects on
biocomponents; apparatus and measuring instruments for
the study of gases in liquid or gaseous environments;
semiconductor chips, semiconductor components;
equipment for recording, transmitting and reproducing
data, sound and images; magnetic recording media, in
particular for video, audio and measurement data such as
CDs, DVDs, minidisks, records, magnetic tapes and films;
data processing equipment and computers; software, in
particular for implementing, systematizing, evaluating
and/or collating analytical or diagnostic data.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in
particular books, brochures, folders, flyers, leaflets and
bills; photographs, posters; stickers (labels), included in
this class; stationery; teaching materials (apart from
apparatus); packing material such as films, bags and sacks
for packing purposes made of plastic, included in this
class.
KL. 42:  Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of
establishing cell-based measurement systems and in the
field of analytical and diagnostic processes for the
qualitative and quantitative recognition and determination
of effects of medicinal active substances or other chemical
and biological substances or of physical effects on
biocomponents; research and development services in the
field of establishing sensor-aided analyses and
measurements of pollutants in air, water, soil or in food
and food constituents and in the field of the study of
gases in liquid or gaseous environments; medical and
chemical analyses and diagnosis, genetic and medical tests;
carrying out studies on biocomponents and cells; carrying
out biocompatibility tests; services of scientists such as
chemists, biologists, pharmacists, engineers, physicists
and computer scientists, in particular in connection with
the drawing up of analyses, reports and plans, and with
the research into and market introduction of new products
and technologies; technical project studies; quality
control, quality assurance; drawing up concepts for
quality control and quality assurance; services in the field
of human and veterinary medicine and agriculture, animal
breeding and plant cultivation, in particular diagnosis and
analysis of pollutants in air, water, soil or in food and
food constituents and in the field of the study of gases in
liquid or gaseous environments; drawing up, looking after
and updating programs for data processing; computer
systems analysis; offering of computer services; advice in
the field of computer hardware and software; consultancy
in the field of environmental protection; rental of
computer hardware and software; provision of portable
equipment for exhibitions, trade fairs and congresses.

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.11.03, 300 81 129.2/42



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 37 - 2003.09.08

60

(111) Int. reg. nr.: 769747
(151) Int. reg. dato: 2001.11.19

(540)

OCTANINE F
(730) Innehaver: Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH-
8853 Lachen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products, particularly coagulation
factors from blood plasma.

Gazette nr.: 24/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.07.04, 491620

(111) Int. reg. nr.: 771474
(151) Int. reg. dato: 2001.09.24

(540)

(730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd),
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes and not including services (tableware); jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

Gazette nr.: 26/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.05.01, 487203

(111) Int. reg. nr.: 771475
(151) Int. reg. dato: 2001.07.23

(540)

(730) Innehaver: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd),
Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes and not including services (tableware); jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

Gazette nr.: 26/01

(300) Prioritet:
CH, 2001.05.01, 487202

(111) Int. reg. nr.: 772419
(151) Int. reg. dato: 2001.10.19

(540)

SPEED-COMFORT
(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, complete wheels, solid tires.

Gazette nr.: 1/02
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(111) Int. reg. nr.: 773458
(151) Int. reg. dato: 2001.12.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Droob ApS, Kongensgade 18, 1, DK-
6700 Esbjerg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice, honey, treacle, vinegar, including
wine vinegar, sauces (condiments), spices, ice.
KL. 42:  Restaurant services and providing of food and
drinks.

Gazette nr.: 02/02

(111) Int. reg. nr.: 773550
(151) Int. reg. dato: 2001.10.11

(540)

MY HOME ENGINE
(730) Innehaver: Bticino SpA, 38, Via Messina, I-20122
Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software for computers, programs for controlling,
turning on, regulating, supervising, monitoring, turning off
and remote controlling of electrical and electronic
appliances, recording apparatus, sound-diffusion
apparatus, apparatus for transmitting, receiving,
reproducing, elaborating and generating sounds and
alphabetical, alphanumeric and figurative signals.

Gazette nr.: 02/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.05.28, MI2001C 005904

(111) Int. reg. nr.: 774623
(151) Int. reg. dato: 2002.01.29

(540)

GRANS MURALLES
(730) Innehaver: Miguel Torres SA, 22, Comercio,
08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona, ES

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

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

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
ES, 2001.08.29, 2.422.611
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(111) Int. reg. nr.: 774848
(151) Int. reg. dato: 2001.10.11

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The words MY HOME are
excluded from the legal protection.

(730) Innehaver: Bticino SpA, 38, Via Messina, I-20122
Milano, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus, accessories and
systems for residential, commercial and industrial
equipment and installations, for transmission and
processing of sounds, data, images; electric and electronic
apparatus, accessories and systems of control, turning-on,
regulating, monitoring, supervising, turning-off, including
the remote-controlled turning-off, in respect of electrical,
electro-mechanical, electronic apparatus, electrical
appliances, heating and air conditioning accessories and
systems, safety devices and remote-controlled help,
apparatus for recording, sound-diffusion, transmitting,
receiving and reproducing, processing and generating
sounds, alphabetical, alphanumeric, figurative signals;
electric and electronic systems for remote-controlling the
opening and closing of rolling shutters, gates, doors and
windows.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.06.07, MI2001C 006379

(111) Int. reg. nr.: 774891
(151) Int. reg. dato: 2002.01.21

(540)

TRIGEN
(730) Innehaver: Trigen Ltd, 20, St. James’s Street,
London, SWIA 1ES, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances;
diagnostic products for medical purposes, all for use in
relation to the treatment or prevention of thrombotic
conditions, but not including anti-cancer vaccines or
topical preparations.
KL. 16:  Printed matter; publications; booklets, reports,
brochures, prospectuses; all the aforesaid relating to
pharmaceuticals, candidate pharmaceutical products,
pharmaceutical research and/or development,
pharmaceutical or medical research projects, medicine,
molecular biology, chemistry, disease and/or intellectual
property rights; publications and documents of a
pharmaceutical research and/or development company,
but not including goods relating to anti-cancer vaccines.

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.07.31, 2276616

(111) Int. reg. nr.: 774911
(151) Int. reg. dato: 2001.12.07

(540)

VERO
(730) Innehaver: Duravit AG, Werderstrasse 36, D-
78132 Hornberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Fittings of metal for furniture and sanitary
installations; wall hooks of metal.
KL. 11:  Sanitary installations, in particular wash-hand
basins and washstands, bidets, WC installations, urinals,
bath tubs, taps and control fittings for water pipe
installations and sanitary installations; lighting
installations; bath tub grips, WC seats, all goods for
bathrooms and washrooms.
KL. 20:  Furniture, mirrors; mirrored cabinets, frames;
goods of wood substitutes, namely curtain rails, wall
hooks, art objects, ornamental objects; goods made of
plastic materials, namely furniture, window and door
fittings, fittings not made of metal for furniture and
sanitary installations, wall hooks not made of metal, all
goods for bathrooms and washrooms.

Gazette nr.: 4/02
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(111) Int. reg. nr.: 775739
(151) Int. reg. dato: 2002.01.29

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry. The registration does not
include chemical reagents.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
EM, 2001.08.22, 2348613

(111) Int. reg. nr.: 775857
(151) Int. reg. dato: 2001.08.07

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases, lubricants.
KL. 6: Base metals and their alloys, in particular for use
in the field of personal protection, protection of vehicles,
aircraft, furniture and other objects against impact,
stabbing, pressure waves, projectiles and splinters;
armour plates; safes; safety boxes, in particular made of
metal.
KL. 7: Pumps (included in this class); conveyors, in
particular in the form of thread conveyors, for sliding ring
seals, for example cartridge-type seals; heat exchangers;
filters, including magnetic filters; cyclone separators;
valves and cocks, in particular ball cocks; buffer pressure
plants, thermosiphon systems and refill units for seals, in
particular for sliding ring seals; magnetic couplings for
sealing purposes; pressure transmission systems for
sliding ring seals; gas supply systems for sliding ring seals
(the aforementioned goods being in the form of machine
parts).
KL. 9: Open-loop and closed-loop control and monitoring
units (also EDP-controlled), such as pressure holding,
pressure control and distribution units, as well as
measurement units and systems consisting of such units,
in particular devices for measuring pressure, temperature,
flow rates for monitoring filling levels, and quenching
liquid supply units and systems consisting of such units,
as well as diagnostic devices for seals, in particular for
sliding ring seals as well as for buffer pressure plants;
EDP-controlled apparatus and devices for controlling
sliding ring seals; EDP-controlled seal-selecting apparatus
for sliding ring seals; magnetic couplings for sealing
purposes; hermetically sealing magnetic couplings;
flexible, water-repellent, air-permeable, ballistic protective
vests for private and public security and protection
services; protecting devices for personal use, namely
highly flexible, ballistic protection to be worn under
workwear, included in this class.
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KL. 12: Vehicle parts, included in this class, in particular
seals and sealing systems, especially articulated sealing
systems for exhaust systems for vehicles; armoured
vehicle parts, included in this class.
KL. 17: Flange seals, manhole seals, ring seals, lip seals
and O-rings (sealing rings) of elastomer; plastic packings
for sealing purposes, small tube seals, stuffing box
packings, stuffing box packing rings; sliding ring seals, in
particular hydrostatic and hydrodynamic sliding ring
seals, gas-lubricated sliding ring seals, elastomer and metal
bellows-type sliding ring seals, cartridge-type sliding ring
seals as well as sliding ring seals having integrated
pumping means; split seals, in particular radial split seals,
labyrinth seals; seals and sealing systems consisting of
such seals for rotary furnaces; rotary ducts, in particular
rotary water ducts; magnetic coupling seals; sealing mats;
sealing diaphragms, sealing sleeves, compensators, in
particular soft material compensators; cords, bands,
fabrics, meshes, felts, sheets and plates intended for
manufacturing seals, packings and compensators and
made of graphite, compressed expanded graphite, mica,
compressed expanded mica, plastics, rubber, metal wires,
glass, mineral or ceramic fibers, or a combination of these
materials; plastic material, in particular aramides and
polyethylene, for manufacturing soft and hard protective
materials for protecting people, vehicles, aircraft and
other objects against impact, stabbing, pressure waves,
projectiles and splinters; (all the aforementioned products
as semi-finished goods).
KL. 42: Development of software for use in the field of
sealing technology, in particular in the field of sliding ring
seals and for the EDP-assisted selection of potential
types of seals.

(111) Int. reg. nr.: 776480
(151) Int. reg. dato: 2002.03.05

(540)

REJUVEN ULTI-MAX
(730) Innehaver: Juvena (International) AG,  Juvena
(International) SA, Juvena (International) Ltd,
Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Body and beauty care preparations.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
CH, 2001.10.31, 495288

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.02.16, 301 10 439.5/17
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(111) Int. reg. nr.: 776835
(151) Int. reg. dato: 2002.01.26

(540)

(730) Innehaver: Blaupunkt GmbH, Hildesheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electric apparatus and
instruments (included in this class), broadcasting and
video, emitting and receiving apparatus; radios;
televisions, sound recording and sound reproduction
apparatus, as well as arrangements made of these
apparatus, car radios, portable radios, image recording and
reproduction apparatus, as well as arrangements made of
these apparatus; view data monitors and other data view
apparatus, videorecorders, car cassette players, car
broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
equalizers, car loudspeakers, car televisions, car
videorecorders; radio transmitting apparatus for mounting
in land, air and water crafts; radiotelephones; apparatus
for car driver guiding and information systems, apparatus
for telecommunication, telephones, telegraphic
transmitting devices, image recording and image
reproduction arrangements; chips cards, code cards or
control cards; storage cards; data carriers and software for
information and control systems, especially CD-ROM’s,
all aforesaid goods especially as digital road map or for
geographic information systems or as travel guide; traffic
telematics apparatus, navigation apparatus, apparatus for
mobile communication, especially car radios, mobile
telephones, personal digital assistants, mobile computers
(handhelds and palms); mobile telemaintenance,
telesupervision, telematics and telepresence, emitting and
receiving terminals, communication terminals and
manipulation terminals for fax, audio, video, information
and data transmission over any mobile or stationary
communication network; the combination of aforesaid
apparatus with stationary network terminals and car
radios.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.08.08, 301 47 736.1/09

(111) Int. reg. nr.: 776903
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: IGEPA Interessen-Gemeinschaft von
Papiergrosshändlern GmbH & Co KG, Liebigstrasse 4, D-
21465 Reinbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.25, 301 44 813.2/16

(111) Int. reg. nr.: 776904
(151) Int. reg. dato: 2002.01.25

(540)

(730) Innehaver: IGEPA Interessen-Gemeinschaft von
Papiergrosshändlern GmbH & Co KG, Liebigstrasse 4, D-
21465 Reinbek, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.25, 301 44 814.0/16
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(111) Int. reg. nr.: 776936
(151) Int. reg. dato: 2002.01.14

(540)

THE WORLD’S LOCAL
BREWER

(730) Innehaver: Interbrew SA, 1, Grand-Place, B-1000
Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers.
KL. 35:  Advertising; marketing assistance for beers;
business management; marketing assistance and
commercial advice to beer wholsalers and retailers, as well
as café owners; business intermediation services in
connection with the sale of beer.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.07.16, 700761

(111) Int. reg. nr.: 777545
(151) Int. reg. dato: 2001.12.10

(540)

(730) Innehaver: Herbert Waldmann GmbH & Co, Peter-
Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwenningen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Illumination and radiation devices, particularly
illumination and radiation devices for medical and
cosmetic purposes; emitters, lights; accessories for
illumination and radiation devices, namely light fittings,
lamps, reflectors, diaphragms, diaphragm protecting
devices, magnifiers, fixings, coverings, level-adjusting and
mounting systems for supply limes.

Gazette nr.: 7/02

(111) Int. reg. nr.: 781832
(151) Int. reg. dato: 2002.01.23

(540)

(730) Innehaver: Alfred Sternjakob GmbH & Co KG,
Frankenstrasse 47-55, D-67227 Frankenthal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and leather imitations and goods made
thereof, included in this class, especially rucksacks, bags,
sport bags, bags with a single bandolier strap, bags with
two bandolier straps, messenger bags, school rucksacks,
cases, match sacks, city bags, sport bags, belt bags, hip
bags, holiday bags, back packs, school bags, purses, pen
cases, chain purses, multi-functional purses, suitcases
with wheels, travel bags, wheeled bags, satchels, smaller
items of leather goods; trunks and travelling bags,
umbrellas and parasols.

Gazette nr.: 12/02
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(111) Int. reg. nr.: 781844
(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(554) Merket er tredimensjonalt

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Melitta Haushaltsprodukte GmbH &
Co KG, Ringstrasse 99, D-32427 Minden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, filter paper, absorbent paper, cardboard
and goods made therefrom, namely sacks, bags, infusion
bags, discs and rolls for the filtering of liquids, drink mats,
table mats, drip catchers, tablecloths, napkins and towels
of filter paper or absorbent paper; paper, cardboard or
plastic containers for packaging purposes (included in this
class).

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.19, 301 60 528.9/16

(111) Int. reg. nr.: 781847
(151) Int. reg. dato: 2002.04.18

(540)

(730) Innehaver: Tecnica SpA, Via Fante d’Italia 56, I-
31040 Giavera del Montello, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins; trunks, bags, travelling bags, sporting bags,
knapsacks; umbrellas, parasols and walking sticks.
KL. 25:  Clothing articles, footwear, headgear.
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles and equipment;
games and playthings.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.12.12, TV2001C000708

(111) Int. reg. nr.: 781848
(151) Int. reg. dato: 2002.05.28

(540)

GEOMEC
(730) Innehaver: Shell International Petroleum Company
Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; computer software for use in
relation to exploration and production of oil and gas;
computer program for making geophysical calculations;
computer program for calculating stresses and strains in
an oil or gas reservoir and in the surrounding rock
formation.
KL. 41:  Education and training services in respect of the
use of a computer program for making geophysical
calculations and interpretations of the calculations.
KL. 42:  Design and development of computer software
for making geophysical calculations; advisory and
consultancy services in respect of the installation and use
of such computer software and interpretation of the
calculations.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.04.04, 2297148
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(111) Int. reg. nr.: 781856
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: AOR NV, Rostockweg 312/a, B-2030
Antwerpen, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Edible oils and fats.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.11.14, 703464

(111) Int. reg. nr.: 781862
(151) Int. reg. dato: 2002.04.19

(540)

(730) Innehaver: Centrumutveckling Håkan Karlsson
AB, Drottninggatan 92-94, S-111 36 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions, business management
assistance.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
KL. 37:  Information regarding constructions, foundation
and building of shopping centers.
KL. 42:  Architect consultancy, counselling in connection
with design of shopping centers and shops being an
integral part of these; specialist consultancy business
with respect to the development of environments in town
centers, shopping centers and shops.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
SE, 2001.10.19, 01-6453

(111) Int. reg. nr.: 781860
(151) Int. reg. dato: 2002.04.19

(540)

(730) Innehaver: Centrumutveckling Håkan Karlsson
AB, Drottninggatan 92-94, S-111 36 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions, business management
assistance.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
KL. 37:  Information regarding constructions, foundation
and building of shopping centers.
KL. 42:  Architect consultancy, counselling in connection
with design of shopping centers and shops being an
integral part of these; specialist consultancy business
with respect to the development of environments in town
centers, shopping centers and shops.

Gazette nr.: 12/02

(300) Prioritet:
SE, 2001.10.19, 01-06449
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg.nr.: 15371

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 35421

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 38863

(730) Innehaver: Roulunds Braking (Denmark) A/S,
Hestehaven 51, DK-5260 Odense S, DK

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

(111) Reg.nr.: 60214

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
IT

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

(111) Reg.nr.: 62064

(730) Innehaver: Omya S A S, 35, quai André Citroën, F-
75725 Paris Cédex 15, FR

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

(111) Reg.nr.: 63479

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 64423

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 67410

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 69871

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 80873

(730) Innehaver: Nihon Marantz KK (also trading as
Marantz Japan Inc), 35-1, 7-chome, Sagamiono,
Sagamihars-shi, Kanagawa, JP

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

(111) Reg.nr.: 82547

(730) Innehaver: Universal Music AS, Postboks 2645
Solli, 0203 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 87301

(730) Innehaver: Berliner-Schultheiss-Brauerei GmbH,
Indira-Gandhi-Str. 66-69, DE-13053 Berlin, DE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 87327

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
IT

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

(111) Reg.nr.: 87417

(730) Innehaver: Universal Music AS, Postboks 2645
Solli, 0203 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 87664

(730) Innehaver: Sanford LP, 29 East Stephenson Street,
Freeport, IL 61032, US

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

(111) Reg.nr.: 87891

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 87892

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 88058

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 88809

(730) Innehaver: Universal Music AS, Postboks 2645
Solli, 0203 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 89011

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 111115

(730) Innehaver: Same Deutz-Fahr Group SpA, Via
F.Cassani, 14, Treviglio, IT

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

(111) Reg.nr.: 111310

(730) Innehaver: Same Deutz-Fahr Group SpA, Via
F.Cassani, 14, Treviglio, IT

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

(111) Reg.nr.: 113229

(730) Innehaver: Alron Chemical CO AB, Haksvängen 6,
S-645 41 Strängnäs, SE

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

(111) Reg.nr.: 114001

(730) Innehaver: Collano AG, Eichenstrasse 12, CH-
6203 Sempach Station, CH

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

(111) Reg.nr.: 114381

(730) Innehaver: Werzalit AG & Co KG, Oberstenfeld,
DE

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

(111) Reg.nr.: 114524

(730) Innehaver: Carlton and United Breweries LTD, 77
Southbank Blvd., Southbank, VIC 3006, AU

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 118680

(730) Innehaver: Gizeh Raucherbedarf GmbH,
Bunsenstrasse 12, D-51647 Gummersbach, DE

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

(111) Reg.nr.: 124978

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 128470

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 130345

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
IT

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

(111) Reg.nr.: 131819

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
ITSiemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München,
DE

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

(111) Reg.nr.: 134943

(730) Innehaver: Outspan International Ltd, Mispel
Road, Parc du Cap, 7530 Bellville, ZA

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

(111) Reg.nr.: 137490

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 141412

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

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

(111) Reg.nr.: 141413

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

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

(111) Reg.nr.: 141414

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

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

(111) Reg.nr.: 141484

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 142896

(730) Innehaver: Credin A/S, Palsgaardsvej 12, DK-7130
Juelsminde, DK

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

(111) Reg.nr.: 145613

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

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

(111) Reg.nr.: 149687

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

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 150249

(730) Innehaver: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG,
Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 155109

(730) Innehaver: Siljan Timber AB, Mora, SE

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

(111) Reg.nr.: 155209

(730) Innehaver: Same Deutz-Fahr Group SpA, Via
F.Cassani, 14, Treviglio, IT

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

(111) Reg.nr.: 155991

(730) Innehaver: Turbo Tec Company Ltd, 1 Science
Museum Road, Concordia Plaza, 16th Floor, Room 1617,
Tsimshatsui East, Kowloon, HK

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

(111) Reg.nr.: 156447

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

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

(111) Reg.nr.: 156923

(730) Innehaver: Cap Gemini, 11, Rue de Tilsitt, F-
75017 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 157123

(730) Innehaver: Mind Corporation A/S, Niels Bohrs Vej
19, Stilling, DK-8660 Skanderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 157509

(730) Innehaver: JOAB Jan Olsson AB, Östergärde
Industriområde, S-417 29 Göteborg, SE

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

(111) Reg.nr.: 157650

(730) Innehaver: Maximo International Ltd, P.O.Box 79,
PT-4610 Felgueiras, PT

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

(111) Reg.nr.: 157670

(730) Innehaver: Agnesi 1824 SpA, Via Tommaso
Schiva, 80, I-18100 Imperia, IT

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

(111) Reg.nr.: 158116

(730) Innehaver: Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35,
DK-4640 Fakse, DK

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

(111) Reg.nr.: 158261

(730) Innehaver: Intervet International BV, 35, Wim de
Körverstraat, NL-5831 An Boxmeer, NL

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

(111) Reg.nr.: 159059

(730) Innehaver: Ineos Silicas Netherlands BV, Ingenieur
Rocourstraat 28, NL-6245 AD Eijsden, NL

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

(111) Reg.nr.: 159376

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 159656

(730) Innehaver: National.Oilwell LP, 10000 Richmond
Avenue, Suite 400, Houston, TX 77042-4200, US

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

(111) Reg.nr.: 160496

(730) Innehaver: Tactyl Technologies INC, Del Mar
Corporate Plaza, 12671 High Bliff Drive, San Diego, CA
92130, US

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

(111) Reg.nr.: 161764

(730) Innehaver: Sulà GmbH, Industriestr. 23, D-48629
Metelen, DE

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

(111) Reg.nr.: 163021

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
IT

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

(111) Reg.nr.: 165112

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 165403

(730) Innehaver: Stryker Spine, Z.I. de Marticot, F-
33610 Cestas, FR

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

(111) Reg.nr.: 165610

(730) Innehaver: Alveo AG (Alveo SA) (Alveo Ltd),
Bahnhofstrasse 7, CH-6003 Luzern, CH

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

(111) Reg.nr.: 167674

(730) Innehaver: Sulà GmbH, Industriestr. 23, D-48629
Metelen, DE

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

(111) Reg.nr.: 168483

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 168808

(730) Innehaver: ABS Nopon Oy Ltd, Turvekuja 6, SF-
00700 Helsinki, FI

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

(111) Reg.nr.: 169353

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

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

(111) Reg.nr.: 169848

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 169855

(730) Innehaver: Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, Milano,
IT

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

(111) Reg.nr.: 171940

(730) Innehaver: Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35,
DK-4640 Fakse, DK

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 173124

(730) Innehaver: Chemical Specialties Inc, Suite 250,
200 East Woodlawn Road, Charlotte, NC 28217, US

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

(111) Reg.nr.: 177707

(730) Innehaver: Credin A/S, Palsgaardsvej 12, DK-7130
Juelsminde, DK

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

(111) Reg.nr.: 179330

(730) Innehaver: Sulà GmbH, Industriestr. 23, D-48629
Metelen, DE

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

(111) Reg.nr.: 180555

(730) Innehaver: Same Deutz-Fahr Group SpA, Via
F.Cassani, 14, Treviglio, IT

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

(111) Reg.nr.: 181080

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

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

(111) Reg.nr.: 182398

(730) Innehaver: Bosch Security Systems Inc, Fairport,
NY 14450, US

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

(111) Reg.nr.: 182773

(730) Innehaver: Polygram International Music BV,
Gerrit van der Veenlaan 4, Baarn, NL

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

(111) Reg.nr.: 185826

(730) Innehaver: Access Co Ltd, 2-8-16 Sarugaku-cho.
Chiyoda-ku, Hirata Building, Tokyo 101-0064, JP

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

(111) Reg.nr.: 190558

(730) Innehaver: Credin A/S, Palsgaardsvej 12, DK-7130
Juelsminde, DK

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

(111) Reg.nr.: 190660

(730) Innehaver: Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35,
DK-4640 Fakse, DK

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

(111) Reg.nr.: 191142

(730) Innehaver: Viña Carmen SA, Santiago, CL

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

(111) Reg.nr.: 196241

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 196725

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

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

(111) Reg.nr.: 197426

(730) Innehaver: Affinity Petcare SA, Aribau 185, 08021
Barcelona, ES

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 199927

(730) Innehaver: Credin A/S, Palsgaardsvej 12, DK-7130
Juelsminde, DK

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

(111) Reg.nr.: 200178

(730) Innehaver: Spiritus Franchise AS, Randabergveien
134, 4027 Stavanger, NO

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

(111) Reg.nr.: 210558

(730) Innehaver: Tine BA, Postboks 9051 Grønland,
0133 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: K.M. Madsen - Wiersholm,
Mellbye & Bech, Advokatfirmaet AS, Postboks 1400
Vika, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 211119

(730) Innehaver: Mindset AB, Karlavägen 117, S-115 26
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 215250

(730) Innehaver: Kims Norge AS, Sandakerveien 56,
0401 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 215719

(730) Innehaver: Bo Einarsson, Furugränd 5, S-793 31
Leksand, SE og Mikael Lindberg, Falhemsvägen 2, S-791
45 Falun, SE

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

(111) Reg.nr.: 219272

(730) Innehaver: Instead Inc, 2081 Hutton Drive, Suite
307, Carrollton, TX 75006, US

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int. reg.nr.: 763840

(730) Innehaver: Phonak Holding AG, Laubisrütistrasse
28, CH-8712 Stäfa, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Machines for the production of elements made of
plastic and of metal to be used exclusively for acoustic
apparatus, hearing aids and hearing implants.
KL. 10: Acoustic apparatus, hearing aids and hearing
implants, as well as parts thereof.

(111) Int. reg.nr.: 776036

(730) Innehaver: Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102
Binningen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bath and shower products (excluding soaps);
essential oils; shampoos, dentifrices; personal deodorants;
anti-perspirants, anti-cellulitis products; foot and hand
creams; all the aforesaid products excluding perfumery
products in the form of clear liquids, perfumes, eau de
parfum, eau de toilette and eau de Cologne.
KL. 5:  Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care.

(111) Int. reg.nr.: 776037

(730) Innehaver: Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102
Binningen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bath and shower products (excluding soaps);
essential oils; shampoos, dentifrices; personal deodorants;
anti-perspirants; anti-cellulite products; creams for the
hands and feet; all the aforesaid products excluding
perfumery products in the form of clear liquids,
perfumes, eau de parfum, eau de toilette and eau de
Cologne.
KL. 5:  Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Int. reg. nr.: 399582
Int. reg. nr.: 479001
Int. reg. nr.: 606202
Int. reg. nr.: 605869
Int. reg. nr.: 601549
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a, 21b,
21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

Årsak til slettelsen er gjengitt med følgende koder:

BSI - Begjært slettet av innehaver
D27 - Delvis ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
EDP - Endelig reg. delvis opphevet iht. §§ 21b ell. 21c
EOA - Endelig opphevet iht. § 21a
EOB - Endelig opphevet iht. § 21b
EOC - Endelig opphevet iht. § 21c
ESD - Endelig delvis slettet iht. §§ 25a, 25c
ESH - Endelig slettet iht. §§25 annet ledd, 25a, 25c og 26
EUG - Endelig ugyldig iht. §§ 25 fst. ledd, 25c
H27 - Ugyldig/opphevet/slettet iht. § 27
IFO - Ikke fornyet

Reg. nr.: 115014
Merke: «Evita»
Årsak: BSI

Reg. nr.: 157869
Merke: BAIA
Årsak: BSI

Reg. nr.: 185568
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 186384
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 188655
Merke: NCI
Årsak: EOA

Reg. nr.: 199557
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 201299
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 201404
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 203893
Merke: PACO SPORTS
JEANS
Årsak: EOA

Reg. nr.: 204922
Merke: TELENOR
DIALOG
Årsak: EOA

Reg. nr.: 206511
Merke: ELVIGS GLASS
Årsak: EOA

Reg. nr.: 206824
Merke: HARD KOKK
KAFE
Årsak: EOA

Reg. nr.: 209811
Merke: Figur
Årsak: EOA

Reg. nr.: 212540
Merke: RUDI
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 662589
Merke: TRIMAX
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 688358
Merke: HARMONIC
IMAGING
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 702969
Merke: ANGELIA
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 702993
Merke: Figur
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 711196
Merke: Figur
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 724376
Merke: PREVERA
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 731322
Merke: COMTACT
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 743820
Merke: Figur
Årsak: EOA

Int. reg. nr.: 762109
Merke:
MAILPRESERVER
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 763336
Merke: Figur
Årsak: BSI
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 218603

Kunngj. i NT nr.: 20/2003

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

Innsiger: Zacco A/S Danmark, DK og Zacco Denmark
A/S, DK og Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum,
0106 Oslo, NO og Zacco Sweden AB, Box 23101, S-104
35 Stockholm, SE
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Resultat i innsigelsessaker

(111) Reg.nr.: 187148

(730) Innehaver: Unitika Ltd, No 50, Higashi-honmachi
1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo, JP

Innsiger: W David & Sons Ltd, Whetstone, London,
England, GB

KL. 1: Polyarylatharpikser.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 187282

(730) Innehaver: FastFood Drift AS, Bævergrendsvei
326, 3614 Kongsberg, NO

Innsiger: Hardee’s Food Systems Inc, 1233 Hardee’s
Boulevard, Rocky Mount NC, US og Harry-Brot GmbH,
Schenefeld, DE

KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) 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. 42: Bevertning, tilbringing og tillaging av mat og
drikke; catering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter,
herunder selvbetjeningsrestauranter, snack-barer,
hurtigmatkjeder.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 187678

(730) Innehaver: FastFood Drift AS, Bævergrendsvei
326, 3614 Kongsberg, NO

Innsiger: Hardee’s Food Systems Inc, 1233 Hardee’s
Boulevard, Rocky Mount NC, US og Harry-Brot GmbH,
Schenefeld, DE

KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) 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. 42: Bevertning, tilbringing og tillaging av mat og
drikke; catering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter,
herunder selvbetjeningsrestauranter, snack-barer,
hurtigmatkjeder.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 188540

(730) Innehaver: JBR/McCann AS, Parkveien 35, 0258
Oslo, NO

Innsiger: Momentum AS, Moss, NO

KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; underholdnings- og konsertarrangementer.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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(111) Reg.nr.: 189528

(730) Innehaver: Autodata AS, Sarpsborg, NO

Innsiger: Ferno Norden AS, Postboks 1040 Bekkajordet,
3194 Horten, NO

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

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 194546

(730) Innehaver: Bewator Group AB, Box 1494, S-171
29, SE

Innsiger: Metric Group Ltd, Love Lane, Cirencester,
Gloucestershire GL7 1YG, England, GB

KL. 9: Billett- og salgsautomater; parkeringsmålere;
elektromekaniske mekanismer; myntregnings- og
sorteringsmaskiner; kassaapparater.
KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds-, service- og
reparasjonsvirksomhet for elektriske, mekaniske og
datastyrte apparater og instrumenter.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 195744

(730) Innehaver: Plus Consult AS, Stabburveien 16,
1617 Fredrikstad, NO

Innsiger: Hogia PA AB, Hyvelv 1, S-444 28
Stenungsund, SE

KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 36: Kapitalformidling.
KL. 41: Opplærings- og kursvirksomhet.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 195842

(730) Innehaver: Fashion Box Group SpA, Via Marcoai
1 Frazione Casella, I-31011 Asolo (Treviso), IT

Innsiger: Levi Strauss & Co, Levi’s Plaza 1155 Battery
Street, San Francisco, CA 94111, US

KL. 25: Frakker, kapper, ytterfrakker, ermeløse jakker,
vamser, bukser, vester, jakker, skjorter, skjørt, strikkede
klær, dresser, treningsdrakter, treningsgensere,
treningsbukser, sokker, strømper, strømpebukser, slips,
skjerf, hansker (bekledning), hatter, luer, foularder, fottøy
(ikke opptatt i andre klasser).

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 195964

(730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, Postboks 1164
Sentrum, 0107 Oslo, NO

Innsiger: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001
Majorstua, 0301 Oslo, NO

KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje;
spillkort; trykktyper; klisjéer.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 198094

(730) Innehaver: Lexmed ASA, Sandslihaugen 1, 5254
Sandsli, NO

Innsiger: Cellex-C International Inc, Toronto, ON M5R
IJ2, CA

KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk;
cellulittreduksjonsmidler inngående i klassen.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk;
cellulittreduksjonsmidler inngående i klassen.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 199080

(730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US

Innsiger: Big Bite Submarines, NO

KL. 29: Varme pølser.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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(111) Reg.nr.: 199776

(730) Innehaver: Dualog AS, 9291 Tromsø, NO

Innsiger: The Dialog Corp, 11000 Regency Parkway,
Suite 400, Cary, NC 27511, US

KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk
postoverføring; data-assistert overføring av beskjeder og
bilder.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 203633

(730) Innehaver: Tabacalera del Este SA, Ybyra Pyta y
Mandarinas - Villa Conavi II, Hernandarias, PY

Innsiger: Souza Cruz SA, Rio de Janeiro, BR

KL. 34: Tobakk, tobakkerstatninger (ikke for medisinsk
bruk); sigaretter, sigarer; artikler for røkere; fyrstikker, alle
forannevnte varer har sin opprinnelse fra Palermo/Sicilia.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 203919

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

Innsiger: DaimlerChrysler Services AG, Eichhornstrasse
3, D-10875 Berlin, DE

KL. 9: Dataprogrammeringsapparater,
magnetpåtegningsbærere, compact discs for
dataprogrammeringsformål, computere,
computerprogrammer.
KL. 41: Skolering og opplæring i elektronisk støttet
dataprogrammering, organisering av seminarer.
KL. 42: Ervervsmessig rådgivning (unntatt
foretaksrådgivning) på området elektronisk støttet
dataprogrammering og informasjonsteknikk, fremstilling
av computerprogrammer.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 205372

(730) Innehaver: Koninklijke KPN NV, Stationsplein 7,
NL-9726 AE Groningen, NL

Innsiger: Nextra AS, Oslo, NO

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Dataprogrammering; programmering til fordel for
datanettverk.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 206089

(730) Innehaver: Per Georg Ellingsen, Postboks 59, 4401
Flekkefjord, NO

Innsiger: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; bærbare datamaskiner;
brannslukningsapparater; briller; elektroniske apparater;
computer periferiutstyr; ytre enheter for computere;
dataprogrammer; detektorer; elektrodynamiske apparater
for fjernstyring av apparater; forbindelsesanordninger for
elektriske ledninger; grensesnittenheter for datamaskiner;
halvledere; beskyttelseshjelmer; høyfrekvensapparater;
identitetskort; høretelefoner; lager for datamaskiner; lesere
(databehandlingsutstyr); radioapparater; sendeapparater
for elektroniske signaler; sikkerhetsseler; skuddsikre
vester; vernesko; verneklær; personlig verneutstyr mot
ulykker; svømmevester; videokameraer; tilpasser for
datamaskiner; tyverialarmer; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; transportmidler; karosserier for
automobiler; sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer;
sikkerhetsseler for kjøretøyer; løsningsinnretninger for
båter; campingbiler og campingvogner; dekk; glassruter for
kjøretøyer; kalesjer for kjøretøyer; innvendig bekledning
for kjøretøyer og befordringsmidler; varetrekk for seter i
kjøretøyer og befordringsmidler; overtrekk for
barnevogner, kjøretøyer og befordringsmidler; rullestoler;
seter for kjøretøy og befordringsmidler; sykler,
sykkelrammer og sykkelstyrer; tyverialarmer for
kjøretøyer; deler og tilbehør til forannevnte varer.
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; identifikasjonsarmbånd; skap; skrivebord;
stoler; blomsterkasser; soveposer for camping; containere;
kurver og kasser for kjæledyr; flaggstenger; hodeputer;
luftmadrasser; sykehussenger; dekorative veggplater; deler
og tilbehør til forannevnte varer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; våtdrakter.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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(111) Reg.nr.: 206288

(730) Innehaver: Lizweb AS, Langgaten 87, 4306
Sandnes, NO

Innsiger: Telenor Media AS, Universitetsgt. 2, 0130
Oslo, NO

KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, fotografier;
skrivesaker og papirvarer; brosjyrer; bøker; indeksregistre;
kalendre; kataloger.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
bedriftsopplysninger; administrasjon av dataarkiver;
innsamling og systematisering av informasjoner for bruk i
databaser; forvaltning av databaser, filer og dokumenter;
lagring og gjenfinning av data; oppdatering av
reklamedokumentasjon; fjernsyns- og radioreklame;
forretningsinformasjoner; publisering av reklametekster;
reklameoppslag; utleie av reklameplass; utarbeidelse av
reklametekster; reklamevirksomhet; salgsfremmende
tjenester for tredjemann; statistisk informasjon;
markedsstudier; annonse- og reklametjenester; på et
globalt nettverk.
KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; programmering for datamaskiner;
utleie, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software; utarbeidelse av dataprogrammer; gjenoppretting
av data; opprettelse og styring av databaser, filer og
dokumenter; spredning av informasjon og data via
datanettverk; utleie av tilgangstid til databaser for
datahåndtering; fotografering; etablering av hjemmesider
på et globalt nettverk; etablering av link til eksisterende
hjemmesider på et globalt nettverk.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 207081

(730) Innehaver: Telenor Nett AS, 7004 Trondheim, NO

Innsiger: Elkjøp ASA, 1471 Skårer, NO

KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske
nettjenester.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 208612

(730) Innehaver: Harras Pharma Curarina Arzneimittel
GmbH, Am Harras 15, D-81373 München, DE

Innsiger: F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse
124, CH-4070 Basel, CH

KL. 5: Farmasøytiske produkter.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 208846

(730) Innehaver: Easyt AB, Södermälarstrand 13, S-118
20 Stockholm, SE

Innsiger: easyGroup IP Licensing Ltd of The Rotunda,
42-43 Gloucester Crescent, Camden, London NW1 7DL,
GB

KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 39: Organisering av reiser.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 212937

(730) Innehaver: Fujisawa GmbH, Levelingstrasse 12,
D-81673 München, DE

Innsiger: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel,
CH

KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: R377757A

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

Innsiger: Femia Cosmetic GmbH, Kellerhaustrasse 12,
D-52078 Aachen, DE

KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
KL. 5:  Sanitary products.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 688634

(730) Innehaver: Institut de Recherche Biologique SA,
29, rue de Noisy, F-78870 Bailly, FR

Innsiger: AS De-No-Fa og Lilleborg Fabrikker,
Sandakerveien 56, 0477 Oslo, NO

KL. 3: Soaps, essential oils, cosmetics, massage creams.
KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use for circulatory
problems.
KL. 10: Orthopedic articles; medical compression
stockings.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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(111) Int. reg.nr.: 702507

(730) Innehaver: Duke Internationale Mode GmbH,
Gildenstrasse 6, D-48157 Münster, DE

Innsiger: Duke University, Duke University Medical
Center, Davison Building, Room 454, Durham, NC
27710, US

KL. 25: Ties, scarves, neckerchiefs, bow ties and woven
and knitted clothing for men, ladies and children.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 702729

(730) Innehaver: Bent Staberg, Geelsvej 23, DK-2840
Holte, DK

Innsiger: Coryne de Bruynes SAM, 17 Boulevard
Rainier III, 98000 Monaco, MC

KL. 3: Preparations for the care of the skin; cosmetics,
perfumes, toilet water, essential oils, deodorants,
shampoos; depilatory creams; preparations for use in
shaving, skin care masks; lotions, cleansers, soaps,
creams, moisturizers, scrubs, gels, make-up removers, hair
lotions.
KL. 5: Pharmaceutical preparations, plasters, materials
for dressings (except ligatures).

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 705565

(730) Innehaver: Pedro Arara Medina, Taquígrafo Serra
3-5, 08029 Barcelona, ES

Innsiger: Lancome Perfums Et Beaute & Cie, SnC, Paris,
FR

KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, magnetic recording media, phonograph
records, vending machines, mechanisms for coin operated
machines, cash registers, calculators, data processing
equipment and computers, fire-extinguishers.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 727002

(730) Innehaver: Industrias Quimicas Löwenberg SL, 22,
avenida San Pablo, 28820 Coslada, Madrid, ES

Innsiger: Crosfield BV, Eijsden, NL

KL. 1:  Chemical products designed for the building
industry.
KL. 17:  Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; nonmetallic
flexible pipes.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 731688

(730) Innehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger
Danskes Vej 89, DK-2000 Frederiksberg, DK

Innsiger: Sanofi-Synthelabo - Département Marques, 82,
avenue Raspail,, F-94255 Gentilly Cedex, FR

KL. 5:  Medicine including immunosuppressants.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 740473

(730) Innehaver: AB Transport and Logistics - ATL,
Box 81, S-941 22 Piteå, SE

Innsiger: Société Nationale des Chemins de Fer Francais
SNCF, 34 Rue du Commandant René Mouchotte, F-
74014 Paris, FR

KL. 39:  National and international transports.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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(111) Int. reg.nr.: 750276

(730) Innehaver: 6WIND, Immeuble Central Gare, 1
place Charles de Gaulle, F-78180 Montigny-le-
Brettonneux, FR

Innsiger: Wind River Systems Inc, Emeryville, CA, US

KL. 9:  Apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound and data; sound and/or data
recording carriers; magnetic recording media; CD-ROMs;
electronic apparatus and instruments, namely electronic
components or components of electronic measuring and
monitoring apparatus; data processing equipment;
computers and their peripheral devices;
telecommunication access equipment, routers; computer
software (recorded computer programs).
KL. 35:  Professional business consultancy; market
study; computer file creation, maintenance and
management.
KL. 38:  Telecommunications; communication via
computer terminals; communication over the Internet;
computer-aided message and image transmission;
electronic mail; information on telecommunications.
KL. 42:  Computer programming; computer consultancy;
technical advice on computer organization matters;
engineering work; network engineering services;
professional consulting in technical fields; computer
software design; scientific and industrial research; new
product research and development for third parties,
particularly in the field of information technology;
consultancy in the field of information technology,
consulting services in the field of telecommunication and
new technologies relating to the Internet, Intranet and
Extranet.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Int. reg.nr.: 752791

(730) Innehaver: Viatris GmbH & Co KG,
Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt, DE

Innsiger: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de France,
F-75013 Paris, FR

KL. 5:  Pharmaceutical products and preparations,
medicines.

Resultat: Registreringen opprettholdes
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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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