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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.: 219359 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210298 (220) Inn dato: 2002.10.30

(540)

MASTERS OF THE
UNIVERSE

(730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental Boulevard,
El Segundo, CA 90245-5012, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; videobånd,
computer software, videospill, CD-plater, DVD-plater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; publikasjoner,
tidsskrifter, bøker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper;
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; ryggsekker, bager; paraplyer,
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer,
eller av plast; soveposer for camping; nøkkelringer,
nøkkelkjeder, nøkkellenker.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre

klasser; senge- og bordtepper; lakenposer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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; sukkertøy, søtsaker og tyggegummi.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer for barn;
produksjon av spillefilmer og fjernsynsserier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220728 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200009959 (220) Inn dato: 2000.08.22

(540)

IOSHIELD
(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. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; alle forannevnte
varer inneholdende jodingredienser. Registreringen
omfatter ikke noen varer som har til hensikt å verne mot
ionium.
KL. 3: Såper, rengjøringsmidler med eller uten
desinfiserende tilsetninger, rengjøringsmidler til
industrielle formål; alle forannevnte varer inneholdende
jodingredienser. Registreringen omfatter ikke noen varer
som har til hensikt å verne mot ionium.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; alle
forannevnte varer inneholdende jodingredienser.
Registreringen omfatter ikke noen varer som har til
hensikt å verne mot ionium.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220729 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200013126 (220) Inn dato: 2000.10.27

(540)

CARRERA
(730) Innehaver: Carrera Optyl Marketing GmbH,
Johann-Roithner-Strasse 131, A-4050 Traun, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk og
skjønnhetsmidler, hårvann og shampoer, tannpussemidler,
såper, neglepleiepreparater, barberpreparater,
deodoranter, kroppsshampoer.
KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; briller og
solbriller; innfatninger, etuier, hengsler, brillestenger og
linser for briller og solbriller; deler og tilbehør hertil;
øyenskjermer/solskjermer, kikkerter, kontaktlinser og
beholdere herfor; ski- og snøbriller, beskyttelseshjelmer og
beskyttelsesbriller; deler og tilbehør hertil; optiske
artikler.
KL. 25: Klær og sportsklær; fottøy og sportsfottøy,
skistøvler, hodeplagg og sportshodeplagg, visir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220730 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208030 (220) Inn dato: 2002.09.04

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig
kjemikalier til bruk innen oljeindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220731 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208224 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Hügli Nahrungsmittel GmbH,
Güttinger Strasse 23, D-78315 Radolfzell, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøttsafter, kjøttsuppekraftterninger,
buljongekstrakter, grønnsakssuppekraftterninger;
suppekraft, buljong, supper, suppekonsentrater,
suppepreparater; tilleggsingredienser for suppe, nemlig
blandinger av tørkede grønnsaker; bindeprodukter, nemlig
tørkede blandinger av grønnsaksprodukter og/eller
kjøttmatprodukter klare til koking, nemlig grønnsaker,
animalsk eller vegetabilsk fett og rødvinspulver, alle som
delingredienser for tillaging av ferdigretter;
soyabønnepreparater for mat, inkludert
soyabønnepreparater i konsentrert og tørket form, nemlig
soyapuré, soyaproteiner, preserverte og tørkede
soyabønner, preserverte bønnespirer, soyagelé;
ferdigretter, hovedsakelig bestående av forannevnte
soyabønneprodukter og kjøtt, fisk, fjærkre, poteter,
grønnsaker, belgfrukter; potetprodukter; mousse;
fruktdesserter; fløte og krem.
KL. 30: Sauser (unntatt salatdressing); dressinger;
sauspulver og sausekstrakter, inkludert sauspulver og
sausekstrakter for salatdressing; tilleggsingredienser for
suppe, nemlig gullperler («gold pearls»), nudler,
brødkrutonger, semuleboller, krydderier, salt med tilsatte
urter og krydder, bindeprodukter, nemlig tørkede
blandinger av grønnsaksprodukter og/eller kjøttprodukter
klare til koking, nemlig urter, krydder, gjærekstrakter,
animalsk og/eller vegetabilsk fett, smaksforsterkere og
substanser for koking, nemlig bindemidler, maltodeksin,
emulgerende midler, alle delingredienser for tillaging av
ferdigretter; soyamel, usiktet soyamel, soyasauser,
inkludert salatdressinger, ferdigretter, hovedsakelig
bestående av ris og pasta, med tilsatte krydderier og
sauser; gjærprodukter for mat; ferdiglaget pasta,
brødsmuleblandinger, konditorvareblandinger,
hovedsakelig bestående av mel, sukker, maismel,
melkepulver, krydder, hevingsmidler, med tilsatte nøtter
og/eller mandler, kakao, sjokolade, rosiner, tørket frukt;
puddinger, puddingprodukter, panna cotta, mousse,
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desserter, særlig fruktsauser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220732 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208225 (220) Inn dato: 2002.09.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon; innsamling, klargjøring og
oversendelse av nyheter og beskjeder, data og
informasjon; kommunikasjon via radio, telegrafi og
telefon, datastøttet overføring av informasjon, tekster,
tegninger og bilder på internett eller via datanettverk,
overføring av informasjon, nyheter, beskjeder og
telegrammer; beskjed- og nyhetsoverføring via telefon og
telematikk; telekommunikasjonstjenester, nemlig
trafikkinformasjonstjenester.
KL. 39: Utleie av kjøretøyer, organisering og formidling
av reiser, formidling av trafikktjenester,
trafikkinformasjonstjenester.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software, drift av regnesentraler;
opprettelse og drift av databaser; teknisk rådgivning og
konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220733 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208413 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; distribusjon og utleie av spillefilmer,
fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, lydopptak og
video-opptak; produksjon og fremskaffelse av
underholdning, nyheter og informasjon via
kommunikasjons- og datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220734 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208414 (220) Inn dato: 2002.09.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; distribusjon og utleie av spillefilmer,
fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, lydopptak og
video-opptak; produksjon og fremskaffelse av
underholdning, nyheter og informasjon via
kommunikasjons- og datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220735 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208435 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

RED EARTH
(730) Innehaver: Red Earth Licensing Ltd, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper, parfymevarer, kosmetiske produkter,
eteriske oljer, make-up fjernere, kosmetikksett,
sminkesett, rensemelk og renselotion, ansiktssåpe,
medisinske såper, hudpleieprodukter, barberingsbalsam og
-gelé, antitranspirasjonsmidler, deodoranter (til personlig
bruk), dufteprodukter, badesalt, badeolje, badelotion,
kroppslotion, kroppsskrubb, hårfargemidler og -
produkter, hårlotion, hårgelé, hårspray, hårolje,
tannpussemidler, hårbalsam, sjampo, håndkrem,
neglepleiepreparater, neglelakk, fotlotion, fotgelé,
toalettprodukter, andre bade- og kroppsrense- og -
pleieproduktsett, hudpleieprodukter, duftprodukter og
andre hårstylingprodukter.
KL. 35: Detaljhandelvirksomhet i området personlig pleie
og skjønnhetsprodukter,  nemlig såper, parfymer, oljer,
neglepleiepreparater, neglelakk, kosmetikk,  hårpleie og -
stylingsprodukter, ansikts- og kroppslotion og -krem.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220736 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208512 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
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.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220737 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208513 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
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.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220738 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208515 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
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.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220739 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208514 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
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.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220740 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208516 (220) Inn dato: 2002.09.13

(540)

WINNIE THE POOH
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
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.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220741 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209497 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

(730) Innehaver: Skoda Auto AS, Tr Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Klebemidler for industrielle formål for produksjon
av passasjerbiler.
KL. 2: Maling, lakk, beskyttelsespreparater for metaller,
alle til bruk for personbiler.
KL. 4: Industriell olje, industrielt fett, smøreoljer, brensel,
bensin, alle til bruk for personbiler.
KL. 7: Tennplugger for forbrenningsmotorer, lyddempere
for motorer og maskiner, alle til bruk for personbiler.
KL. 9: Måleapparater, signalapparater, elektriske
apparater, optiske apparater, brannslukningsapparater,
elektriske akkumulatorer og batterier, batteriladere, alle til
bruk for personbiler.
KL. 12: Personbiler, deres deler, tilbehør og reservedeler,
forbrenningsmotorer for personbiler.
KL. 37: Reparasjon av personbiler, etter-salgs- (service-)
og reparasjonstjenester, justering og vask av personbiler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220742 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209676 (220) Inn dato: 2002.10.14

(540)

(730) Innehaver: Troll Norge AS, Serviceboks 733, 4808
Arendal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; drift
av kantiner for bevertning av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220743 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210535 (220) Inn dato: 2002.11.08

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220744 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210834 (220) Inn dato: 2002.11.15

(540)

LONIOBAN
(730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-
52078 Aachen, DE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220745 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211459 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Hatteland Holding AS, 5578 Nedre
Vats, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220746 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211461 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Hatteland Holding AS, 5578 Nedre
Vats, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220747 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211463 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Hatteland Holding AS, 5578 Nedre
Vats, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220748 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211464 (220) Inn dato: 2002.12.03

(540)

(730) Innehaver: Hatteland Holding AS, 5578 Nedre
Vats, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220749 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300035 (220) Inn dato: 2003.01.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Ullevål Universitetssykehus HF v/
Helge J Kjersem, 0407 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
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; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie, for mennesker
eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220750 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302377 (220) Inn dato: 2003.03.17

(540)

LYS I MØRKET
(730) Innehaver: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,
Tollbugata 3, 0152 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220751 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301047 (220) Inn dato: 2003.02.05

(540)

BAWARI
(730) Innehaver: Badische Stahlwerke GmbH,
Graudenzer Str 45, D-77684, Kehl/Rhein, DE

(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; varer av metall, spesielt
fagverksbærere, sprengverk, sveisede armeringsnettinger,
armeringsstål, stål (bearbeidet eller ubearbeidet),
metallgitter.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220752 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301049 (220) Inn dato: 2003.02.05

(540)

DEVEX
(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: Ortopediske innretninger i form av
spinalfusjonshylser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220753 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301120 (220) Inn dato: 2003.02.10

(540)

UPS STORE
(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare og software; batterier; CD-rom;
DVD-er; alternative kraftforsyningsinnretninger;
overspenningsbeskyttere; magnetiske disker og bånd;
skrivere, vekter og scannere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220754 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301124 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

CALYX
(730) Innehaver: The Callista Group Ltd, 23 Portsea
Place, Aukland, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare; overvåknings- og
kontrollsystemer for  telekommunikasjon, deler og
tilbehør dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220755 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301125 (220) Inn dato: 2003.02.11

(540)

CALLISTA
(730) Innehaver: The Callista Group Ltd, 23 Portsea
Place, Aukland, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare; overvåknings- og
kontrollsystemer for telekommunikasjon, deler og tilbehør
dertil.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 43 - 2003.10.20

13

(111) Reg.nr.: 220756 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301644 (220) Inn dato: 2003.02.18

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett;
tomatpuré og tomatjuice; franske poteter, potetløv og
snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt;
ristede, tørrete, saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter.
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt drikker
laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre
deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier,
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert
sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen
yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser
(krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn
og sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på
mais, ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220757 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301692 (220) Inn dato: 2003.02.21

(540)

XYCLING
(730) Innehaver: Elixia Nordic AS, Karenlyst allé 7,
0278 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell
Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler; badetøy, håndklær, varetrekk.
KL. 25: Klær, sko og hodeplagg for trening, sport,
friluftsliv og gymnastikk.
KL. 28: Gymnastikkapparater; stasjonære treningssykler.
KL. 41: Sportslige aktiviteter; adspredelse og individuell
rekreasjon; gymnastikkundervisning;  drift av
sportsinstallasjoner; drift av treningssenter;
treningstilbud; trening på  stasjonære treningssykler.
KL. 44: Hygienisk behandling og skjønnhetspleie,
aromaterapitjenester, massasje.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220758 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301706 (220) Inn dato: 2003.02.24

(540)

PLEASING PEOPLE
(730) Innehaver: Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620
Gressvik, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Spilletjenester tilbudt online.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220759 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301715 (220) Inn dato: 2003.02.24

(540)

HALLINGMOEN
(730) Innehaver: Service Partner AS, Solbergvn. 22, 3057
Solbergelva, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Utleie av et hytteområde.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220760 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301864 (220) Inn dato: 2003.02.26

(540)

SKELETOR
(730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental Boulevard,
El Segundo, CA 90245-5012, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater, computer
software, videospill, CD-plater, DVD-plater.
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;
skolemateriell av papir; male- og tegnebøker,
festdekorasjoner.
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;
ryggsekker, bager, håndvesker, pengepunger.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill, leker og leketøy; lekefigurer; gymnastikk-
og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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, sukkertøy, søtsaker, tyggegummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220761 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301865 (220) Inn dato: 2003.02.26

(540)

HE-MAN
(730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental Boulevard,
El Segundo, CA 90245-5012, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 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 -tråder av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør,
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer; nøkkelkjeder av metall.
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;
ryggsekker, bager, håndvesker, pengepunger.
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; soveposer; nøkkelkjeder av plast.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
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, sukkertøy, søtsaker, tyggegummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220762 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301867 (220) Inn dato: 2003.02.26

(540)

SURROUNDINGS
(730) Innehaver: Martela AB, Box 7, S-571 06 Bodafors,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220763 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301910 (220) Inn dato: 2003.02.28

(540)

EXANTIN
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220764 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301911 (220) Inn dato: 2003.02.28

(540)

PROEXANTA
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220765 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301912 (220) Inn dato: 2003.02.28

(540)

EXANTYA
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220766 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301913 (220) Inn dato: 2003.02.28

(540)

EXANTASC
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220767 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301914 (220) Inn dato: 2003.02.28

(540)

(730) Innehaver: Kalypsys Inc, 11099 North Torrey
Pines Road, Suite 200, San Diego CA 92037, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Forsknings- og utviklingstjenester på området
undersøkelser med høy gjennomstrømning ved  bruk av
cellebaserte undersøkelser, biokjemiske undersøkelser og
bioinformatikk; forsknings- og utviklingstjenester på
området molekylær testing for å måle de farmakologiske,
fysiske, toksikologiske, metaboliske og kjemiske
egenskaper av molekyler; forsknings- og
utviklingstjenester på området biologi, kjemi og genetikk;
og tjenester vedrørende utvikling av legemidler, nemlig
undersøkelse av legemidler for terapeutisk effekt.

(300) Prioritet:
US, 2002.08.28, 78/158958

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220768 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302032 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og
forebygging av diabetes, hjerte- og karsykdommer,
sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft,
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer og
infeksjoner i åndedrettssystemet, autoimmune
sykdommer; antibiotika.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220769 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302033 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og
forebygging av diabetes, hjerte- og karsykdommer,
sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft,
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer og
infeksjoner i åndedrettssystemet, autoimmune
sykdommer; antibiotika.

(300) Prioritet:
US, 2002.09.17, 78/164704

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220770 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302034 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og
forebygging av diabetes, hjerte- og karsykdommer,
sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft,
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer og
infeksjoner i åndedrettssystemet, autoimmune
sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 2002.10.22, 78/176985

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220771 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302035 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

FAST LANE
(730) Innehaver: Geoffrey Inc, 2002 West 14th Street,
Wilmington, DE 19806, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Leker, spill og leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220772 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302036 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

(730) Innehaver: Pam Refrigeration AS, Postboks 327,
1753 Halden, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220773 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302039 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

(730) Innehaver: Hurtig-gutta Transport AS, Postboks
398, 1471 Lørenskog, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220774 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302041 (220) Inn dato: 2003.03.04

(540)

(730) Innehaver: Trønderbas AS, Dalsethgt 6, 7900
Rørvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Transportvirksomhet; rederivirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220775 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302201 (220) Inn dato: 2003.03.12

(540)

PROJECT GOTHAM
RACING

(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.
KL. 41: Tilby informasjon online relatert til dataspill og
dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig
tilby online dataspill.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220776 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302352 (220) Inn dato: 2003.03.13

(540)

THE UPS STORE
(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare og software; batterier; CD-rom;
DVD-er; alternative kraftforsyningsinnretninger;
overspenningsbeskyttere; magnetiske disker og bånd;
skrivere, vekter og scannere.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt
forretningsmessig tjenesteyting, nemlig bistand ved ledelse
av bedrifter; franchisetjenester, nemlig tilveiebringelse av
teknisk bistand samt etablering og/eller drift av
detaljsalgtjenester vedrørende post, forsendelse,
innpakning, faks og elektronisk kommunikasjon,
kopieringstjenester, tjenester vedrørende reproduksjon av
dokumenter.
KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig tjenester
vedrørende faks- og elektroniske meldinger, tjenester
vedrørende levering og sending av meldinger,
telefontjenester og telegraftjenester.
KL. 39: Transport- og lagringstjenester, nemlig sending og
levering av varer og pakker, innpakning av varer for
transport.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220777 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302365 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

KUDOS
(730) Innehaver: Toray KK (also trading as Toray
Industries Inc), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Vevede og strikkede stoffer for tekstile formål.
KL. 25: Klær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220778 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302366 (220) Inn dato: 2003.03.14

(540)

4MATIC
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler til slike.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220779 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302373 (220) Inn dato: 2003.03.17

(540)

KIRKENS BYMISJON
(730) Innehaver: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,
Tollbugata 3, 0152 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220780 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302374 (220) Inn dato: 2003.03.17

(540)

(730) Innehaver: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,
Tollbugata 3, 0152 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220783 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302378 (220) Inn dato: 2003.03.17

(540)

LYSGLIMT
(730) Innehaver: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,
Tollbugata 3, 0152 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for
å dekke personlige behov.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220784 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302596 (220) Inn dato: 2003.03.18

(540)

PLEXSYS
(730) Innehaver: AS Distribusjonssentralen, Postboks
265 Økern, 0510 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220785 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302640 (220) Inn dato: 2003.03.20

(540)

GALIDER
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220786 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302641 (220) Inn dato: 2003.03.20

(540)

GALIDARIS
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SE

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220787 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302643 (220) Inn dato: 2003.03.20

(540)

(730) Innehaver: Agent 25 Sverige AB, Slottsbacken 6,
S-111 30 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet on-line;
bearbeidelse, lagring, fremtagning eller kontroll av
datarisert informasjon; datasøking (for tredjemann) i
datafiler; datarisert databasehåndtering; datarisert
datahåndtering; datarisert registerhåndtering; innmating,
bearbeidelse, kontroll, lagring eller fremtaging av
opplysninger i databaser; sammenstilling og innmating av
informasjon i databaser; systematisering av informasjon i
databaser; informasjonstjenester vedrørende
bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon, økonomi, media,
bedriftsinformasjon; byråer for kommersiell informasjon;
markedsundersøkelsestjenester; undersøkelser vedrørende
bedrifts- eller handelsvirksomhet; bedriftsundersøkelser;
kundeinformasjon ved salg av kommersiell informasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220788 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302646 (220) Inn dato: 2003.03.20

(540)

KER PLUNK!
(730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental Boulevard,
El Segundo, CA 90245-5012, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220789 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302647 (220) Inn dato: 2003.03.20

(540)

PUEYO ECHEVARRIA
(730) Innehaver: Villa Atuel SA, Don Balbino, s/n - Villa
Atuel, 5500 San Rafael, Mendoza, AR

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

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

(300) Prioritet:
AR, 2003.02.20, 2.413.615

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220790 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302661 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

EVATIC
(730) Innehaver: Software Data AS, Vestre Rosten 81,
7075 Tiller, NO

(740,750) Fullmektig: Lars A Haugli - Advokatfirmaet
Giæver, Hegle & Co DA, Postboks 2250, 7412
Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Alle typer datamaskinprogrammer eller
informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet
fra et datanettverk.
KL. 35: Bistand ved administrasjon av bedrifter,
kontortjenester; tjenester som gjelder registrering,
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige
meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller
sammenstilling av matematiske eller statistiske data.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester; utvikling
av datamaskiner og dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220791 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302662 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

(730) Innehaver: Software Data AS, Vestre Rosten 81,
7075 Tiller, NO

(740,750) Fullmektig: Lars A Haugli - Advokatfirmaet
Giæver, Hegle & Co DA, Postboks 2250, 7412
Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Alle typer datamaskinprogrammer eller
informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet
fra et datanettverk.
KL. 35: Bistand ved administrasjon av bedrifter,
kontortjenester; tjenester som gjelder registrering,
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige
meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller
sammenstilling av matematiske eller statistiske data.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester; utvikling
av datamaskiner og dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220792 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302673 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

(730) Innehaver: Reebok International Ltd, 1895
J.W.Foster Blvd, Canton, MA 02021, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2003.03.19, 78/227,497

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220793 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302674 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

(730) Innehaver: Reebok International Ltd, 1895
J.W.Foster Blvd, Canton, MA 02021, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220794 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302675 (220) Inn dato: 2003.03.21

(540)

ATR
(730) Innehaver: Reebok International Ltd, 1895
J.W.Foster Blvd, Canton, MA 02021, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220795 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302693 (220) Inn dato: 2003.03.24

(540)

(730) Innehaver: Intelligent Quality AS, Nedregt 54,
2640 Vinstra, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknologiske tjenester; datatjenester herunder
serverbasert databehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220796 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302696 (220) Inn dato: 2003.03.24

(540)

HFO
(730) Innehaver: Bio Tek AS, Vipeveien 51, 3917
Porsgrunn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataprogrammer, herunder men ikke
begrenset til styringssystem for biologisk rensing av
avløpsvann.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, herunder men ikke begrenset til
styringssystem for biologisk rensing av avløpsvann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220797 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302702 (220) Inn dato: 2003.03.24

(540)

MEG OG MITT
(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; kontorrekvisita;
materialer til bokbinding; fotografier; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper,
klisjéer; filatelistiske produkter.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av  bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester for
post og telegraf;  telegramoverføring; overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakking og lagring av
varer; kurértjenester; postombæring; vareombringelse.
KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider
for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220798 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200302884 (220) Inn dato: 2003.03.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Din Baker AS, Postboks 244, 1323
Høvik, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Bakevarer.
KL. 35: Salg av bakevarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220800 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200012205 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer,
bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer,
blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker,
brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag, kalendere,
kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag, kredittkort
som ikke er elektronisk lesbare, frimerker til
frimerkesamlere, gavepapir, vesker, festdekorasjoner,
brikker, flagg, servietter og bordduker til festbruk,
innrammede og uinnrammede fotografier, fotoalbumer,
litografier, trykte papirskilt, baseballkortholdere og
samleetuier laget av plast, visittkortholdere, oppslagstavle
laget av metall, papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter,
ornamenter og pynt til å feste på blyanter,
markeringspenner, bordstativer og -holdere til penner,
blyanter og blekk, ikke-elektriske viskelær,
blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer og
billettstativsnorer; ingen av de forannevnte varer
omhandlende eller benyttet i relasjon til fisking.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale
og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer,
kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips,
bukseseler, belter, pengebelter, votter, hansker,
håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær,

tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter; ingen av de
forannevnte varer omhandlende eller benyttet i relasjon til
fisking.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr,
plysjleketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til
miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer og sportsfløyter,
håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til
slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og
spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske
spillemaskiner, baseballer og stativer for baseballer,
baseballer med autografer, basketballer, fotballer,
lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager
til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager,
baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers
masker, sportsutstyr, nemlig tape til balltrær for å bedre
håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, flottører til fritidsbruk for
svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt; ingen av de forannevnte varer omhandlende
eller benyttet i relasjon til fisking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220801 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200012207 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

(730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc,
245 Park Avenue, New York, NY 10167, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig
telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd,
videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert
til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer;
kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til elektriske
brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter; neonskilter;
solbriller; etuier til briller og kontaktlinser; kjeder,
innfatninger, snorer og linser til briller; briller; magneter;
beskyttende klær, beskyttende hjelmer; kameraetuier,
kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer, datatilbehør
herunder musmatter, skjermbeskyttere, håndleddputer,
rammer til monitorer, notistavler, etuier til datamaskiner,
CD-er, programvarepatroner for data- og videospill, plater
og kassetter til video- og dataspill, dataspillprogrammer
og nedlastbare dataprogrammer fra et globalt datanettverk;
ingen av de forannevnte varer omhandlende eller benyttet i
relasjon til fisking.
KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort,
spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske
tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer,
bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer,
blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker,
brevpapir, notisblokker, permer, mapper,
konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig
aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker,
autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag, kalendere,
kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag, kredittkort
som ikke er elektronisk lesbare, frimerker til

frimerkesamlere, gavepapir, vesker, festdekorasjoner,
brikker, flagg, servietter og bordduker til festbruk,
innrammede og uinnrammede fotografier, fotoalbumer,
litografier, trykte papirskilt, baseballkortholdere og
samleetuier laget av plast, visittkortholdere, oppslagstavle
laget av metall, papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter,
ornamenter og pynt til å feste på blyanter,
markeringspenner, bordstativer og -holdere til penner,
blyanter og blekk, ikke-elektriske viskelær,
blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer og
billettstativsnorer; ingen av de forannevnte varer
omhandlende eller benyttet i relasjon til fisking.
KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede
hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T-skjorter,
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave,
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler,
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser,
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts,
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker,
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn,
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale
og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer,
kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips,
bukseseler, belter, pengebelter, votter, hansker,
håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær,
tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter; ingen av de
forannevnte varer omhandlende eller benyttet i relasjon til
fisking.
KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr,
plysjleketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer,
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett,
sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver,
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er,
lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker,
oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser,
kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til
miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer og sportsfløyter,
håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til
slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og
spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske
spillemaskiner, baseballer og stativer for baseballer,
baseballer med autografer, basketballer, fotballer,
lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager
til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager,
baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers
masker, sportsutstyr, nemlig tape til balltrær for å bedre
håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball,
harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball,
baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere,
brystbeskyttere for sport, suspensorier,
baseballkastemaskiner, flottører til fritidsbruk for
svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd,
juletrepynt; ingen av de forannevnte varer omhandlende
eller benyttet i relasjon til fisking.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet, nemlig
baseballspill, konkurranser og utstillinger, gjennom
kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio og via et
globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste;
tilveiebringelse av opplysninger i området sport,
underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av
flerbrukers interaktivt dataspill, interaktiv utveksling av
beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte
aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en kommersiell



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 43 - 2003.10.20

27

on-line tjeneste; ingen av de forannevnte varer
omhandlende eller benyttet i relasjon til fisking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220802 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200015866 (220) Inn dato: 2000.12.27

(540)

CAPE
(730) Innehaver: Innkjøpskompaniet AS, 3103
Tønsberg, NO

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 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. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær unntatt kapper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220804 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200112805 (220) Inn dato: 2001.10.26

(540)

(730) Innehaver: Pharmadule Emtunga AB, Danvik
Center 28, S-131 30 Nacka, SE og Netel AB,
Botkyrkavägen 4, S-143 35 Vårby, SE og AB Wibe, Box
401, S-792 01 Mora, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Flyttbar innretning til bruk i telekommunikasjon,
nemlig en enhet bestående av et ly (shelter) til montering
og beskyttelse av telekommunikasjonsutstyr, en mast og
prefabrikkerte bakkefundamenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220806 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200114052 (220) Inn dato: 2001.12.04

(540)

(730) Innehaver: Sony Music Entertainment Inc, 550
Madison Avenue, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Elektronisk handel med musikklyd- og
videoopptak og nedlastbare musikklyd- og videoopptak;
digital distribusjon av musikklyd- og videoopptak for en
begrenset tidsperiode; abonnementstjenester for
musikklyd- og videoopptak; salg av musikklyd- og
videoopptak og nedlastbare musikklyd- og videoopptak
ved hjelp av et globalt datanettverk og andre media;
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av on-line
musikk og musikkvideounderholdning via en
abonnementsordning.
KL. 38: Abonnementstjenester, nemlig opprettelse av
abonnementer for andre for on-line musikk,
musikkvideounderholdning; overføring av audio- og
videoinnhold med musikk og musikkbasert underholdning;
tilveiebringelse av nettsteder over et globalt datanettverk
med informasjon om musikkartister, musikkartisters
turneer, lydopptak, populærkultur og -hendelser og annen
musikkbasert underholdningsinformasjon; tilveiebringelse
av levende bilder og lyd og audiovisuelle opptak via et
nettsted på internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220807 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200114053 (220) Inn dato: 2001.12.04

(540)

(730) Innehaver: Sony Music Entertainment Inc, 550
Madison Avenue, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Elektronisk handel med musikklyd- og
videoopptak og nedlastbare musikklyd- og videoopptak;
digital distribusjon av musikklyd- og videoopptak for en
begrenset tidsperiode; abonnementstjenester for
musikklyd- og videoopptak; salg av musikklyd- og
videoopptak og nedlastbare musikklyd- og videoopptak
ved hjelp av et globalt datanettverk og andre media;
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av on-line
musikk og musikkvideounderholdning via en
abonnementsordning.
KL. 38: Abonnementstjenester, nemlig opprettelse av
abonnementer for andre for on-line musikk,
musikkvideounderholdning; overføring av audio- og
videoinnhold med musikk og musikkbasert underholdning;
tilveiebringelse av nettsteder over et globalt datanettverk
med informasjon om musikkartister, musikkartisters
turneer, lydopptak, populærkultur og -hendelser og annen
musikkbasert underholdningsinformasjon; tilveiebringelse
av levende bilder og lyd og audiovisuelle opptak via et
nettsted på internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220808 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200200172 (220) Inn dato: 2002.01.14

(540)

QUANTUM VIEW
(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Databasert håndtering av saksmapper;
tilveiebringe databasert sporing av pakker i omløp;
tilveiebringing av forbedrede informasjonstjenester
vedrørende oppsporing av forsendelser med ett eller flere
kolli, pakkedetaljer, status for forsendelse, oppdatert
status via e-mail, betalingsadgang via Internett,
mottaksdato og leveringsbekreftelse vedrørende
forsendelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220809 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200203418 (220) Inn dato: 2002.04.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Museunderlag for datamaskiner; mus for
datamaskiner; elektroniske kretser, magnetiske disker,
disketter og magnetiske bånd, kodedatamaskinprogram for
kryptering eller dekryptering av informasjonsdata;
informasjonsprøveinnretninger, krypterings- og
mikroprogrammeringsinnretninger for
informasjonsbehandlingsmaskiner; festeutstyr for
mobiltelefoner; polaroidkameraer med filmer; maskiner og
instrumenter for fornøyelsesparker; spilleautomater;
nedlastbare datamaskinprogram; nedlastbare elektroniske
publikasjoner; nedlastbar videospillprogramvare;
elektroniske kretser, magnetiske disker og disketter,
magnetiske bånd, optiske disker og disketter, CD-ROM,
magnetiske kort, og andre minnemediakodete assembler,
kompilatorer og datamaskinprogrammer for
programvareutvikling og datamaskinprogrammering;
krypteringsinnretninger og -utstyr til bruk ved kryptering
innen telekommunikasjon; elektroniske kretser,
magnetiske disker og disketter, optiske disker og
disketter, magnetoptiske disker og disketter, CD-ROM
(Compact Disk ROM), magnetiske bånd og Digital
Versatile Discs ROM kodede videospillprogram for
personlig bruk; elektroniske kretser, magnetiske disker og
disketter, optiske disker og disketter, magnetoptiske
disker og disketter, CD-ROM (Compact Disc Roms),
magnetiske bånd og Digital Versatile Disc ROM kodede
videospillprogram for forretningsbruk; kontrollere,
joysticks, minnekort, volumkontrollere, mus og andre
deler og tilbehør for videospill tilpasset for bruk med
fjernsynsmottakere; magnetiske disker og disketter,
optiske disker og disketter, magnetoptiske disker og
disketter, CD-ROM (Compact Disc Roms), magnetiske
bånd og Digital Versatile Disc ROM kodede magasiner,
blader, bøker, aviser, kart, bilder, avbildning og litteral
informasjon; undervisningsmodeller og prøveeksemplarer;
måleapparater med standard måleenheter; måleapparater
med deriverte måleenheter; presisjonsmålemaskiner og -
instrumenter; automatiske kontrollmaskiner og -
instrumenter; materialtestingsmaskiner og -instrumenter;
overvåkingsmaskiner og -instrumenter; astronometriske
målemaskiner og instrumenter; dekkdiagrammer for
identifisering av dekkevne til maling; termosensitive ark
for temperaturindikasjon; stålstykker for testing av
rustdannelser; kraftfordeling og/eller kontrollapparater;
roterende omformere; faseregulatorer; tørrelementer;
våtelementer; akkumulatorer og batterier; fotoelektriske

batterier og elementer; elektriske eller magnetiske
måleapparater og prøveapparater; elektriske ledninger;
elektriske kabler; fotografiske apparater og instrumenter;
filmapparater og -instrumenter; teleskop; mikroskop;
briller og beskyttelsesbriller; deler og tilbehør til briller og
beskyttelsesbriller; bearbeidete glass (ikke til
bygningsbruk); brannseil; livbelter; redningsvester;
redningsbøyer; telefonapparater;
trådkommunikasjonsapparater; frekvensbæreapparater;
kringkastingsapparater; radiokommunikasjonsapparater;
radioapplikasjonsapparater;
fjernkontrolltelemetriapparater; audiofrekvensapparater;
videofrekvensapparater; deler og tilbehør for elektriske
kommunikasjonsapparater og instrumenter;
grammofonplater; metronomer; omkodede CD-plater;
datamaskiner; elektroniske bordkalkulatorer;
ordbehandlere; røntgenrør (ikke for medisinsk bruk);
lysfølsomme rør; vakuumrør; likeretterrør;
katodestrålerør; utladningsrør; termistorer; dioder;
transistorer; elektronrør; halvlederelementer
(halvlederinnretninger); integrerte kretser; integrerte
kretser i stor målestokk; elektriske strykejern til
husholdningsbruk; elektriske krølltenger for
husholdningsbruk; elektriske summere til
husholdningsbruk; eksponerte kinematografiske filmer;
eksponerte billedbånd; lysbilder; transparenter, monterte
lysbilder; kodede videodisker, -disketter og bånd;
myntautomater og salgsautomater (automatiske
distribusjonsmaskiner); videospill tilpasset for bruk med
fjernsynsmottakere.
KL. 35: Regnskapstjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; annonsebyråer; annonse- og
reklamevirksomhet via postordre; auksjonssalg;
regnskapskontroll; reklameoppslag; bokføring;
forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; etterforskning for forretninger;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om
bedriftsledelse; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse
for utøvende kunstnere; rådgivning for forretningsledelse;
bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon;
bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter;
innsamling av informasjon for bruk i databaser; datastyrte
on-line bestillingstjenester på området videospill tilpasset
for bruk med fjernsynsmottakere og deres software;
analyse av kostnadspriser; demonstrasjon av varer;
utsendelse av reklamemateriell; utsendelse av
reklameannonser; utsendelse av vareprøver;
dokumentkopiering; økonomiske beregninger;
rasjonaliseringsekspertise; arbeidsformidling; evaluering av
trær på rot; evaluering av ullvarer; gradering av ullvarer;
import- og eksportagenturer; lokalisering av varevogner
ved hjelp av computer; markedsundersøkelser;
markedsstudier; modelltjenester for reklame og salg; utleie
av kontormaskiner og -utstyr; meningsmåling; organisering
av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer
for salg og markedsføring; utendørsreklame; utarbeidelse
av lønningslister; konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; personellrekruttering; fotokopiering;
fremskaffelse av informasjonstjenester vedrørende nye
varer, nemlig magasiner, videospill og videoer; Public
Relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster;
publisitetsvirksomhet; reklamebyråer; utarbeidelse av
reklametekster; utleie av reklamemateriell; radioreklame og
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-annonsering; omflyttingstjenester; utleie av reklameplass;
utleie av fotokopieringsmaskiner; detaljhandel av
videospillmaskiner og deres software, herunder også via
internett; sekretærtjenester; dekorering av butikkvinduer;
stenografi; statistisk informasjon; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av
skatteberegning; fjernsynsannonsering; fjernsynsreklame;
transkripsjon (avskrift); maskinskrivning; oppdatering av
reklamemateriell; taksering av trær på rot;
tekstbehandling.
KL. 36: Ulykkesforsikring; boligformidling;
aktuarvirksomhet; antikvitetstaksering; bestyrelse av
leiegårder; kunsttaksering; kausjonistvirksomhet;
kapitalinvesteringer; veldedighetsinnsamlinger; verifisering
av sjekker; clearingvirksomhet angående pengeveksling,
regnskapsføring og pengeinnkassering og -innsamling via
computernettverk; clearingvirksomhet (valuta);
kredittkontorer; kredittkorttjenester; tollspeditører;
kjøpekorttjenester; inkassoforretninger og -kontor;
deponering av verdipapirer og verdisaker; elektroniske
fondstransaksjoner; elektroniske
avgiftsinnsamlingstjenester; elektroniske
handelsbetalingstjenester, nemlig etablering av
fondsregnskaper brukt til kjøp av varer og tjenester via
internett; pengeveksling; faktoringselskaper;
formynderskap; finansrådgivning; finansieringsvurdering
av forsikring, bank og fast eiendom; finansinformasjon;
forvaltning av formuer; finansiell sponsorvirksomhet;
finansieringstjenester; brannforsikring; konsulentbistand
og veiledning i skattespørsmål; fondsinvesteringer;
elektroniske fondstransaksjoner; garantier; sykeforsikring;
avbetalingskreditt; banktjenester utført fra en datamaskin;
meglerforretninger for fast eiendom; forsikring av avgifter
for varer og tjenester via internett; avdragslån;
forsikringsagenturer; forsikringsrådgivning;
forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet; utstedelse
av kredittkort; utstedelse av verdianvisninger; utstedelse
av reisesjekker; finansiering ved leasing og kjøp; utleie av
landbrukseiendommer; forpaktningsvirksomhet; lån mot
sikkerhet; livsforsikring; utlån (finansiering); sjøforsikring;
utlån mot pantesikkerhet; fondsopprettelse;
mynttaksering; innsamlingsbyråer; pantelån; private
autentifiserte tjenester via internettkommunikasjon;
eiendomsomsetning; taksering av fast eiendom;
eiendomsmeglere; bestyrelse av fast eiendom;
husleieinnkreving; utleie av kontorer; utleie av boliger;
utleie av leiligheter; pensjonsutbetalingstjenester;
safedeponering; sparebanker; børsmeglervirksomhet;
frimerketaksering; børsnoteringer; børs- og
obligasjonsmeglervirksomhet; garantier og kausjon;
bestyrelse av familiestiftelser.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester;
kommunikasjon ved dataterminaler; telegrafisk
meddelelse; dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk post; elektroniske oppslagstavletjenester;
telefakstjenester; informasjon om telekommunikasjon;
budtjenester; nyhetsbyråer; tilveiebringelse av tilgangstid
til et globalt datamaskinnettverk; radiokringkasting; utleie
av faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;
satellittoverføring; telegramforsendelse;
telekommunikasjonsomdirigeringstjenester og
koblingstjenester; telefonkonferansetjenester;

telegraftjenester; telefontjenester; fjernsynskringkasting;
fjernsynskringkastingstjenester fremskaffet via on-line fra
en datamaskinnettverk; fjernskrivertjenester;
telegramoverføringer; bestillingstjenester for
videooverføring; nyhetsagenturtjenester, telegrambyråer.
KL. 41: Fornøyelsesparker; fornøyelsesvirksomhet;
dressur av dyr; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer;
organisering og ledelse av symposium; arrangering av
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter for
kulturelle arrangementer; bokbusstjenester; sirkus;
korrespondansekurs; diskotektjenester; dubbetjenester;
informasjon vedrørende utdannelse;
eksaminasjonsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet;
artistopptredener; underholdningsvirksomhet;
underholdningsinformasjon; filmproduksjon; tjenester
vedrørende spill tilbudt on-line fra et datanettverk;
pengespillvirksomhet; gymnastikkundervisning;
helseklubbvirksomhet; instruksjon (opplæring); utlån av
bøker; mobile bibliotektjenester; modelltjenester for
kunstnere; filmstudioer; varietéteater; drift av lotterier;
orkestervirksomhet; organisering av ball; organisering av
utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål;
organisering av sportskonkurranser; fysisk trening;
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer;
showoppsetninger; spillehalltjenester;
sportsinstallasjonstjenester; utgivelse av bøker; online
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter fra
computernettverk; radiounderholdning;
innspillingsstudioer; rekreasjons- og fritidsinformasjon;
religionundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av
camcorders; utleie av kinematografiske filmer; utleie av
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- og
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av idrettsplasser
og stadium; utleie av kulisser; utleie av tennisbaner; utleie
av videokameraer; utleie av video-spillere; utleie av
videobånd; tekstforfattervirksomhet; treningsleirtjenester;
undervisning; fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger;
tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter;
opplæringsvirksomhet; videobåndredigering;
videofilmproduksjon; drift av zoologiske hager.
KL. 42: Kryptering av informasjon tilgjengelig på
datamaskiner; planlegging, produksjon og vedlikehold av
datasystemprogrammer for datavern tilgjengelig på
datamaskiner; kryptering av datamaskindata; online-
verifisering og -attestering av elektroniske handelbrukere;
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre online-informasjon om
datamaskinspill og datamaskinspillprogrammer beskrevet
i magasiner, blader, manualer og publikasjoner;
datamaskinsøk angående nyhetsartikler; design via
datamaskingrafikk; design og produksjon av
datamaskingrafikkprogrammer; etablering og
administrering av internett web-områder i egne domener;
etablering og vedlikehold av nettsider innen
internettkommunikasjon; utleie av tilgangstid til en
datamaskindatabase; beregninger; formidling av
databehandling og utmating via datamaskiner; sporing via
datamaskiner; profesjonell rådgivning vedrørende
datamaskinsystemer; profesjonell rådgivning vedrørende
design av datamaskinsystemer; utvikling av
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datamaskinsystemer; utvikling av programvare for
videospill; behandling og bearbeiding av informasjon via
datamaskiner; innlesning i et edb-register; vedlikehold og
administrering av elektroniske posttjenere; online-
verifisering av elektronisk post og/eller nettsidebrukere;
design av programmer for videospill tilpasset for bruk
med fjernsynsmottakere; tillaging av manualer for
programmer for videospill tilpasset for bruk med
fjernsynsmottakere; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre
tilførselsteder til elektroniske oppslagstavler; tilveiebringe
og tilgjengeliggjøre informasjon om
datamaskinprogrammer og datamaskiner; lage manualer
om datamaskinprogrammer og datamaskiner; profesjonell
rådgivning vedrørende lage, behandle og tilveiebringe og
tilgjengeliggjøre data via datamaskiner; design og
vedlikehold av informasjonsbehandlingssystemer via
datamaskiner; innlesing via datamaskiner;
billedinformasjonsbehandling via datamaskiner; innlesing
på magnetiske kort via datamaskiner; lage, behandle og
redigere datamaskinprogrammer; formidlingstjenester
vedrørende computer output; design av
datamaskinnettverk; profesjonell rådgivning vedrørende
design og studier av datamaskinnettverk; tilførsel av
datastøttet designdata for design og tegnemaskiner,
apparater og utstyr via datamaskiner; leie og utleie av
magnetiske båndkodeprogram for datamaskiner og
datamaskinsystemsikkerhet; leie og utleie av magnetiske
båndkodeprogram for videospill tilpasset for bruk med
fjernsynsmottakere for datamaskinsystemsikkerhet; utleie
av minne til servere for nettsider; holde elektronisk post i
posttjenere for elektroniske postmottagere; leie og utleie
av datamaskiner og datamaskinprogrammer; timeleie og -
utleie av datamaskiner via online-nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220810 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200205647 (220) Inn dato: 2002.06.18

(540)

CEC
(730) Innehaver: Kværner Process Systems AS,
Postboks 403, 1327 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse;
skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og
reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av
oljeledninger; undervannsbygging og -reparasjon.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling;
petroleumsseparasjonsvirksomhet;
raffineringsvirksomhet.
KL. 42: Geologisk forskning; geologisk leting; geologiske
grunnundersøkelser; kontroll av oljebrønner;
analysetjenester for utnyttelse av oljefelt og oljeleting;
konsulentbistand ved oljefelt; oljeleting;
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); planlegging og
rådgiving vedrørende bygging; kjemiforskning; kjemiske
undersøkelser og analyser; forskning vedrørende
mekanikk; programmering for datamaskiner;
undervannsundersøkelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220811 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200205706 (220) Inn dato: 2002.06.24

(540)

LOOP DESIGN
(730) Innehaver: Robert Selfors Loop Design,
Bergerveien 52, 1450 Nesoddtangen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring; annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 41: Fotografering.
KL. 42: Grafisk formgivning; emballasjedesign,
møbeldesign.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220812 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200204810 (220) Inn dato: 2002.05.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for fysikk og kjemi;
apparater og instrumenter for måling; maskiner og
instrumenter for elektrisk distribusjon eller kontroll;
roterende omformere; faseregulatorer; batterier; elektriske
eller magnetiske maskiner og instrumenter for måling;
elektriske ledninger og kabler; fotografiske apparater og
instrumenter; kinematografiske apparater og instrumenter;
optiske apparater og instrumenter; briller; behandlet glass
(ikke for bygninger); apparater og utstyr for livredning;
apparater og instrumenter for elektrisk kommunikasjon;
grammofonplater; metronomer; elektroniske maskiner og
instrumenter samt deres deler og tilbehør omfattende
datamaskinprogrammer og maskinvare; ozonapparater;
elektrolysatorer; raketter; myntautomater; simulatorer for
idrettstrening; simulatorer for føring av kjøretøyer;
elektriske strykejern; elektrotermiske apparater for
hårkrølling; elektriske summere; varseltrekanter for
kjøretøyer; lysende eller mekaniske vegskilt; signalutstyr
for jernbaner; brannalarmer; gasslekkasjealarmer;
tyverialarmer; beskyttelseshansker mot ulykker;
brannslukningsapparater; brannhydranter;
brannslangestrålerør; sprinklerapparater for
brannslukning; sjøbrannsprøyter; brannpumper;
sigartennere for automobiler; beskyttelseshjelmer; klær for
beskyttelse mot brann; støvmasker; gassmasker;
sveisemasker; magnetkjerner; motstandstråd; elektroder;
kinematografiske filmer; billedbånd og lysbilder;
montasjemateriell for lysbildefilm; forhåndsinnspilte
videoplater og -bånd; datamedia innregistrert med innhold
fra publikasjoner; bensinstasjonutstyr; salgsautomater
(fordelingsautomater); bommer med myntinnkast for
parkeringsplasser; kassaapparater; maskiner for telling og
sortering av mynter; operasjonsregistreringsmaskiner;
fotokopieringsmaskiner; manuelt betjente kalkulatorer;
tegnemaskiner; tidsstempelmaskiner;
tidsregistreringsapparater; kalkulatorer; hullkortmaskiner;
voteringsmaskiner; faktureringsmaskiner; apparater for
kontroll av postfrankering; kalkulerende vekter;
vektbelter; svømmebrett; regulatorer; dykkerapparater;
apparater for lysbuesveising; elektriske sveiseapparater;
videospille-apparater for personlig bruk; klarelamper (for
kontroll av egg); elektriske automatiske døråpnere;
navigasjonsapparater for kjøretøyer.
KL. 12: Skip og båter samt deler og tilbehør;
luftputefartøyer; luftfartøyer samt deler og tilbehør;
rullende materiell for jernbaner samt deler og tilbehør;
motorkjøretøyer samt deler og tilbehør; motorsykler og

sykler samt deler og tilbehør; barnevogner; rickshawer;
sleder (kjøretøy); trillebårer; sekketraller; kjerrer;
hestetrukkede vogner; sykkeltilhengere; rullestoler;
installasjoner for håndtering av last ved transport via
kabler; tippevogner; skyveanordning for bil;
trekkeanordning for bil; traktorer (trekkmaskiner);
motorer for landkjøretøyer (unntatt deler); stammer,
aksler, spindler; akseltapper; akselkoblinger,
koblingsstykker; lagre; kraftoverføring for landkjøretøyer;
støtdempere; fjærer; bremseapparater;
vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer for
landkjøretøyer (unntatt deler derav); selvklebende
gummilapper for reparasjon av slanger og dekk;
tyverialarmer for kjøretøyer; fallskjermer.
KL. 16: Papir; emballasjebokser av papir;
matinnpakningsfilm for husholdningsbruk; søppelposer
(av papir eller plast); hygienisk papir; papirhåndklær;
bordservietter av papir; håndhåndklær av papir;
lommetørklær av papir; snittmønster for fremstilling av
klær; skredderkritt; bordduker av papir; bannere av papir;
flagg av papir; bleier av papir; merkelapper for bagasje;
trykksaker; kalligrafi og malerier; fotografier;
fotografiholdere; skrivesaker og papirvarer; klebemidler
for papirvarer og husholdningsbruk; adresseringsmaskiner;
fargebånd, bånd for skrivemaskiner; hektografer;
automatiske maskiner for påføring av frimerker;
kontormaskiner for lukking av konvolutter; maskiner for
fjerning av frimerker; tegneredskaper, tegneutstyr;
skrivemaskiner; sjekkskrivere; stensilmaskiner;
duplikatorer for tekst; makuleringsmaskiner for papir;
frankeringsmaskiner; rotasjonsduplikatorer; regletter
(stempler); trykktyper; malerpensler; forseglingsvoks;
markeringssjabloner; akvarier (innendørs) og deres
tilbehør.
KL. 36: Utlån; diskontering av veksler; ansvarsgaranti;
vekselaksept; akkvisisjon, overførsel av pengekrav;
deponering i sikkerhetsskap av verdier inklusive
verdipapirer og edelt metall; forretninger relatert til
kredittbrev; tilveiebringelse av avbetalingskjøp; utstedelse
av kredittkort; pengeinnkrevingsbyråer; tilveiebringelse av
avbetalingssalg; utstedelse av verdianvisninger; byråer for
innkreving av gassavgifter og elektrisitetsavgifter; byråer
eller meglervirksomhet for handel med verdipapirer og for
transaksjoner på oppdrag av verdipapirindeksfuturer,
verdipapiropsjoner, verdipapirfuturer for det oversjøiske
marked; byråer eller meglervirksomhet for handel med
verdipapirer i de innenlandske verdipapirmarkeder og for
transaksjoner på oppdrag av verdipapirindeksfuturer og
verdipapiropsjoner; byråer eller meglervirksomhet for
handel med verdipapirer i de oversjøiske
verdipapirmarkeder og for transaksjoner på oppdrag av
verdipapirfuturer for det oversjøiske marked; tegning av
verdipapirer; håndtering av tegning og tilbud av
verdipapirer; tilveiebringelse av aksjemarkedsinformasjon;
livsforsikringsmegling; forsikringsbyråer (ikke
livsforsikring); kravtilpasning for forsikring (ikke
livsforsikring); tegning av forsikring (ikke livsforsikring);
aktuartjenester vedrørende forsikring; tegning av forsikring
mot bilsvikt; bestyrelse av bygninger; byråer eller
meglervirksomhet for utleie av bygninger; forpaktning av
bygninger; byråer eller meglervirksomhet for kjøp og salg
av bygninger; godkjennelse og evaluering av bygninger og
jord; bestyrelse av jord; byråer eller meglervirksomhet for
utleie av jord; forpaktning av jord; byråer eller
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meglervirksomhet for kjøp og salg av jord; tilveiebringelse
av informasjon vedrørende bygninger og jord;
antikvitetstaksering; kunsttaksering; smykketaksering;
kredittvurderingskontorer; veldedighetsinnsamling.
KL. 37: Byggevirksomhet; graving; bygg- og
anleggsvirksomhet; vegdekking og brolegging;
murmestervirksomhet; glassarbeid; stålkonstruksjon;
gipsarbeid; snekkerarbeid; legging av fliser, mursten og
blokker; snekring; forsterking; malervirksomhet;
konstruksjon av stillas, grunnarbeider og betongstøp;
innvendig ferdigstillelse; montering av metallplater;
isolering og dampsikring av bygninger;
taktekkingstjenester; rørleggertjenester; installasjon av
maskiner; boring av brønner; elektriske arbeider;
telekommunikasjonsarbeider; isolering (bygging);
skipsbygging; reparasjon og vedlikehold av skip og båter;
reparasjon og vedlikehold av fly; reparasjon av sykler;
reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer;
meglervirksomhet for reparasjon og vedlikehold av
motorkjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av rullende
materiell; reparasjon og vedlikehold av motorsykler;
reparasjon og vedlikehold av kylling-rugemaskiner;
reparasjon og vedlikehold av egg-inkubatorer; reparasjon
og vedlikehold av medisinske apparater og instrumenter;
reparasjon og vedlikehold av trykkeripresser og
bokbindingsmaskiner; reparasjon og vedlikehold av
filmfremvisere; reparasjon og vedlikehold av
fotoapparater; reparasjon og vedlikehold av heiser;
reparasjon og vedlikehold av kjemiske maskiner og
apparater; reparasjon og vedlikehold av brannalarmer;
reparasjon og vedlikehold av bensinstasjonsutstyr;
reparasjon og vedlikehold av produksjonsmaskiner for
glasstøy; reparasjon og vedlikehold av mekaniske
parkeringsinstallasjoner; reparasjon og vedlikehold av
melkefiltere; reparasjon og vedlikehold av melkemaskiner;
reparasjon og vedlikehold av oppvaskmaskiner for
industriell bruk; reparasjon og vedlikehold av elektriske
vaskemaskiner for industriell bruk; reparasjon og
vedlikehold av fiskemaskiner og deres tilbehør; reparasjon
og vedlikehold av metallarbeidsmaskiner og verktøy;
reparasjon og vedlikehold av skomaskiner; reparasjon og
vedlikehold av pløyemaskiner og deres tilbehør;
reparasjon og vedlikehold av kultiveringsmaskiner;
reparasjon og vedlikehold av høstemaskiner; reparasjon og
vedlikehold av maskiner og deres tilbehør for produksjon
av fibrøse hjelpeprodukter for landbruket; reparasjon og
vedlikehold av fôrpresser; reparasjon og vedlikehold av
skjæreverktøy for mat; reparasjon og vedlikehold av
blandere for mat; reparasjon og vedlikehold av
matkverner; reparasjon og vedlikehold av fyringsanlegg for
industrielt bruk; reparasjon og vedlikehold av
gruvearbeidsmaskiner og -instrumenter; reparasjon og
vedlikehold av gummiforedlingsutstyr; reparasjon og
vedlikehold av silkeavlsmaskiner og tilbehør for
produksjon av silkeormegg eller silkeorm; reparasjon og
vedlikehold av salgsautomater (automatiske
fordelingsmaskiner); reparasjon og vedlikehold av våpen;
reparasjon og vedlikehold av vannrensemaskiner;
reparasjon og vedlikehold av lysarmatur; reparasjon og
vedlikehold av maskiner og apparater for behandling av
mat og drikke; reparasjon og vedlikehold av
kontormaskiner og -utstyr; reparasjon og vedlikehold av
tømmermaskiner og -instrumenter; reparasjon og
vedlikehold av tekstilmaskiner og apparater; reparasjon og

vedlikehold av dykkerapparater; reparasjon og
vedlikehold av måleapparater og -instrumenter; reparasjon
og vedlikehold av tobakkprosessmaskiner; reparasjon og
vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater; reparasjon
og vedlikehold av brennere; reparasjon og vedlikehold av
kjeler; reparasjon og vedlikehold av pumper; reparasjon og
vedlikehold av frysere og fryseutstyr; reparasjon og
vedlikehold av lagringstanker; reparasjon og vedlikehold
av elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter,
andre enn av telefonapparater, radiomottakere,
fjernsynsmottakere; reparasjon av telefoner; reparasjon av
radiomottakere og fjernsynsmottakere; reparasjon og
vedlikehold av datamaskiner (omfattende
sentralprosessorenheter, inn-programmerte databærende
elektroniske kretser eller magnetplatelager og annet
periferiutstyr); reparasjon og vedlikehold av elektriske
distribusjons- eller kontrollmaskiner og instrumenter;
reparasjon og vedlikehold av generatorer; reparasjon og
vedlikehold av elektriske motorer; reparasjon og
vedlikehold av malingsmaskiner; reparasjon og vedlikehold
av installasjoner for kjøretøyrengjøring; reparasjon og
vedlikehold av anleggsmaskiner og -apparater; reparasjon
og vedlikehold av søppelkomprimeringsmaskiner;
reparasjon og vedlikehold av maskiner som knuser og river
opp avfall; reparasjon og vedlikehold av
tremassemaskiner, papirproduksjonsmaskiner,
papirbehandlingsmaskiner; reparasjon og vedlikehold av
halvleder produksjonsmaskiner; reparasjon og vedlikehold
av maskiner og apparater for skjønnhetssalonger og
frisørsalonger; reparasjon og vedlikehold av
plastbehandlingsmaskiner; reparasjon og vedlikehold av
pakkingsmaskiner eller innpakkingsmaskiner; reparasjon
og vedlikehold av symaskiner; reparasjon og vedlikehold
av elektriske maskiner og apparater for generelt bruk;
reparasjon og vedlikehold av maskiner og instrumenter for
bruk i fornøyelsesparker og folkeparker; reparasjon og
vedlikehold av fysiske eller mekaniske apparater og
instrumenter; reparasjon og vedlikehold av sportsutstyr;
reparasjon og vedlikehold av leker eller dukker;
møbelrestaurering; reparasjon av paraplyer og parasoller;
reparasjon og vedlikehold av gass varmtvannsberedere;
reparasjon og vedlikehold av varmeapparater; reparasjon
og vedlikehold av gryter og kasseroller; reparasjon og
vedlikehold av musikkinstrumenter; reparasjon og
vedlikehold av bager; vedlikehold og reparasjon av safer;
reparasjon av sko og støvler; installasjon og reparasjon av
låser; reparasjon av toalettseter med rengjøringsfunksjon;
reparasjon av fiskeutstyr; reparasjon og vedlikehold av
klokker og ur; reparasjon av biljardutstyr; reparasjon av
lekeplassutstyr; reparasjon av utsmykninger; reparasjon
av briller; reparasjon og vedlikehold av badekar;
ivaretagelse, rensing og reparasjon av pels; tøyvask;
pressing av klær; reparasjon av tatami matter; reparasjon
av klær; skorsteinsfeiing; rengjøring av utvendige
bygningsflater; vinduspussing; rengjøring av tepper og
matter; gulvpolering; rengjøring av septiktanker; rengjøring
av lagringstanker; vegrengjøring; rengjøring av badekar og
badestamper; desinfeksjon av telefonapparater;
skadedyrbekjempelse, andre enn for jordbruk, skogbruk
og hagebruk; utleie av installasjoner for vask av
kjøretøyer; utleie av elektriske vaskemaskiner; utleie av
byggeutstyr; utleie av utstyr for rengjøring av gulv; utleie
av mopper.
KL. 38: Mobiltelefonkommunikasjon;
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telekskommunikasjon; kommunikasjon via
datamaskinterminaler; kommunikasjon via telegram;
kommunikasjon via telefon; kommunikasjon via telefaks;
radio- og telefonsøkertjenester; sending av
fjernsynsprogrammer; sending av kabelfjernsyn;
radiosending; nyhetstjenester for kommunikasjonsmedier;
utleie av kommunikasjonsutstyr omfattende telefoner og
telefaksmaskiner; tilveiebringelse av informasjon angående
datakommunikasjon omfattende tilveiebringelse av
informasjon via kabel eller et trådløst
kommunikasjonsnettverk; kommunikasjon via satellitt;
elektroniske posttjenester; tilveiebringelse av tilgang for
bruker til et globalt datanettverk; kommunikasjon via
nettverk med tilleggstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220813 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200207767 (220) Inn dato: 2002.08.26

(540)

UNDERCOVER GIRL
(730) Innehaver: Wild Planet Toys Inc, 98 Battery
Street, Suite 300, San Francisco, CA 94111, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare for undervisning av barn, elektroniske
undervisningsspillemaskiner for barn, nemlig elektroniske
sikkerhetsskapspill (leketøy) med hemmelig kode som
skal løses av spillerne, kikkerter, teleskoper, walkie-
talkier, radioer og tilbehør dertil.
KL. 14: Ur og klokker inneholdende en elektronisk
spillefunksjon og tilbehør dertil.
KL. 28: Elektriske og ikke-elektriske rollespill-leker og -
leketøy, rollespill-spill, håndholdte enheter for å spille
elektroniske spill, nemlig leketøyshøreinnretninger som er
fordekt som en CD-spiller med øreplugger eller
øretelefoner for å høre og penner og notatblokker for å ta
notater, solgt som en enhet og lekesikkerhetsskap og -
skrin som er fordekt som en bok med avtagbar
bevegelsesføleralarm (leketøy), med alarm og
programmérbare adkomstkoder, leketøysklokker,
leketøyskikkerter, leketøysteleskoper, leketøyswalkie-
talkier og tilbehør dertil.

(300) Prioritet:
AU, 2002.04.29, 910720

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220814 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200208443 (220) Inn dato: 2002.09.12

(540)

(730) Innehaver: Anne Wiers-Jenssen, Sofiesgt 37, 0168
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Import- og eksportagenturer.
KL. 39: Organisering av reiser til det norske og
internasjonale marked; rådgivning angående organisering av
reiser til det norske og internasjonale marked.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220815 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209093 (220) Inn dato: 2002.09.30

(540)

VENDO
(730) Innehaver: Vendo - Steinar W Næss, Volten 2 B,
1357 Bekkestua, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; bistand ved forretningsledelse; konsulentbistand
i forretningssaker; konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; personellrekruttering;
rasjonaliseringsekspertise; salgsfremmede tjenester;
markedsstudier; markedsundersøkelser; økonomisk
planlegging.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220816 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209112 (220) Inn dato: 2002.10.01

(540)

(730) Innehaver: Hallinglaft v/Ove Rygg,
Hemsedalsvegen, 3550 Gol, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet nemlig oppsetting av hytter og
hus, lafting av tømmerbygg, oppsetting av skigarder.
KL. 42: Prosjektering av laftede hytter og hus.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220817 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209453 (220) Inn dato: 2002.10.08

(540)

(730) Innehaver: Xtreme Sport v/Imran Khan,
Eidsbergvn 70, 1811 Askim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, karatedrakter,
judodrakter, taekwondodrakter, brytedraker, hansker,
belter.
KL. 28: Baller, hansker; beskyttelsesanordninger (deler av
sportsutstyr) i form av fotbeskyttere, leggbeskyttere,
susp, boksehansker, sportshansker, boksesekker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220818 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209466 (220) Inn dato: 2002.10.08

(540)

TORK
(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, forhåndsinnspilte
videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd
og bilde innen feltene musikk, direktesendte programmer,
spillefilmer og animasjons- og tegnefilmer; spillefilmer
innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og/eller
animasjon; og spillefilmer for kringkasting via fjernsyn
innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og/eller
animasjon; dataspillkassetter, -innsatser og -bånd;
videospillkassetter og -innsatser.
KL. 16: Publikasjoner, nemlig strategiguider,
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier,
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle
innen feltene dataspill, science fiction, spill og
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner,
skrivesaker, papirvarer i form av skrivemateriell,
skrivesaksporteføljer, utklippstavler, skrivebordssett
(desk set), penne- og blyantholdere, monterte og
umonterte fotografier, plakater, magnettavler,
notatblokker, binders, stiftemaskiner, papirbrikker,
kalendere, notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker,
gratulasjonskort og notatkort.
KL. 28: Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker;
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike;
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn;
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte
lekekjøretøyer; flyveplater (flying discs); oppblåsbare
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs
sove- og leketelt; plysjleketøy; hånddukker;
lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett;
lekebarberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter;
vannspruteleker; lekepistoler; skyteskivesett; juletrepynt;
flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for
spilling av elektroniske spill; flippermaskiner;
modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer;
sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører;
tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer;
sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av
mykt materiale for lindring av stress; bager for transport
av sportsutstyr, nemlig golf-, basketball-, baseball- og
tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge- og
konstruksjonsleker; uroer for barnesenger (crib mobiles);
kjøretøyer for barn; målskivesett bestående av en
målskive, plastsugekopp-dartpiler og en lekedartpistol;
spillkort.
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 spillefilmer og fjernsynsprogrammer;
underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer
innen feltene dataspill, science fiction, spill og
underholdning.

(300) Prioritet:
US, 2002.04.08, 78/120,145
US, 2002.04.08, 78/120,146
US, 2002.04.08, 78/120,147
US, 2002.04.08, 78/120,149

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220819 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209513 (220) Inn dato: 2002.10.10

(540)

CORUM
(730) Innehaver: Corum Marketing International DA,
Bjerkeliveien 3, 2005 Rælingen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester;
tjenester i forbindelse med markedsføring; rådgivning i
forbindelse med salg og salgsfremmende virksomhet;
vedlikehold og opprettelse av websider for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220820 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200209706 (220) Inn dato: 2002.10.15

(540)

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

(730) Innehaver: Balholm Mosteri AS, 6899 Balestrand,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220821 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210062 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

BARA VARA
(730) Innehaver: Bex of Scandinavia AB, Box 22017, S-
250 22 Helsingborg, SE

(740,750) Fullmektig: Doc AS, Slogum Gård, 2015
Leirsund

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Topper, bluser, gensere, bukser, skjørt, kjoler,
jakker, cardigan i syntetiske og rene bomullskvaliteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220822 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210067 (220) Inn dato: 2002.10.24

(540)

(730) Innehaver: Cable News Network LP LLLP, One
CNN Center, Atlanta, GA 30348-5366, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklametjenester innen fjernsyn,
kabelfjernsyn, radio og on-line kringkasting.
KL. 38: Nyhetsbyråtjenester, nemlig tilveiebringelse og
tilgjengeliggjøring av nyhetstilførselsprogrammer og nye
opptak på området nyheter og informasjon overført via
satellitt til bruk på et kabelfjernsyn, fjernsynskringkasting
og radiokringkasting; tilveiebringe og tilgjengeliggjøre
kundespesifisert informasjon vedrørende nyheter via et
verdensomspennende computernettverk;
kringkastingstjenester innen fjernsyn, kabelfjernsyn, radio
og on-line; telekommunikasjonstjenester, nemlig
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av flerbrukertilgang til
digitale, web og interaktive fjernsynstjenester og
internettbaserte og/eller private nettverksbaserte
interaktive databaser; kringkastingstjenester innen
internett; kringkastingstjenester innen digitalfjernsyn;
kringkastingstjenester innen interaktivt fjernsyn.
KL. 41: Tilveiebringe og tilgjengeliggjøre kundespesifisert
informasjon vedrørende sport og underholdning via et
verdensomspennende computernettverk; utdannelses- og
underholdningsvirksomhet, inkludert produksjon av
programmer for fjernsyn, kabelfjernsyn, radio, on-line
kringkasting og interaktive tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220823 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210560 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220824 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210561 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220825 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210564 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220826 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210565 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder

på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220827 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210566 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder

på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220828 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210567 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220829 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210568 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker

(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220830 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210569 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220831 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210573 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og
telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av
meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet
(underholdning og utdannelse); utgivelse av trykksaker
(andre enn av reklametekster) og bøker; produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder
på videobånd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220832 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200210574 (220) Inn dato: 2002.11.11

(540)

(730) Innehaver: Posten Norge AS, 0001 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
datamaskiner og databehandlingsutstyr i form av
skannere, bærbare betalingsterminaler og strekkodelesere,
samt etuier for oppbevaring av dette.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
lutten eller i vannet.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; instruksjons- og
undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjéer; filatelistiske
produkter i form av frimerker og album for oppbevaring
av disse.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen
direkte markedsføring (CRM); distribusjon av
reklameblad, direkte og ved post, og distribusjon av
prøver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell
virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester;
forretninger med fast eiendom.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting,
lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før
sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220833 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211155 (220) Inn dato: 2002.11.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Guard Agricultural Research & Services
PVT Ltd, P.O. Box 465, Lahore, PK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Ris og produkter laget av ris.
KL. 31: Jordbruksprodukter, ris og produkter og
preparater laget av ris (omfattet av denne klassen).

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220834 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211264 (220) Inn dato: 2002.11.27

(540)

TIDSKLEMMA
(730) Innehaver: Jan Sjølie, Bjerkåsen 40, 1365
Blommenholm, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske kalendere (nedlastbare).
KL. 16: Kalendere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220835 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211344 (220) Inn dato: 2002.12.02

(540)

(730) Innehaver: KK Tabata (also known as Tabata Co
Ltd), 1-3-17 Higashi-Komagata, Sumida-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Svømmebriller, dykkemasker, snorkler,
oppstigningsjakker, seler for å holde lufttanker for
dykkere, regulatorer for tilkobling til lufttanker og/eller
oppstigningsjakker for dykkere, dykkerstøvler,
dykkerhansker, snorkelposer, våtdrakter for dykkere og
tørrdrakter for dykkere.
KL. 28: Svømmefinner og -føtter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220836 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211348 (220) Inn dato: 2002.12.02

(540)

EMIL’S PIZZA
(730) Innehaver: Khuram S Mahmood, Ulsholtvn 50 A,
1053 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Pizza.
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220837 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211526 (220) Inn dato: 2002.12.05

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer; bokholderimaskiner; akkumulatorer,
elektriske; syrehydrometre; acidmetre for batterier;
akustiske ledninger; akustiske koplere; aktinometre;
addisjonsmaskiner; aerometre; apparater for analyse av
luft; alarmklokker, elektriske; alkoholometre; siktelinjaler;
altimetre; amperemetre; forsterkere; forsterkerrør;
underholdningsapparater tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; vindstyrkemålere; tegnefilmer;
anoder; automatiske telefonsvarere; antenner; refleksfrie
solskjermer; blendfrie briller; anti-interferensutstyr
(elektrisitet); tyverivarslingsapparater; antikatoder;
apertometre (optikk); apparater og instrumenter for
astronomi; apparater og instrumenter for fysikk;
fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr for
bytting av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset
bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater for å
måle tykkelsen på huder; kontrollapparater for frankering;
apparater for å måle tykkelsen på lær; armatur
(elektrisitet); asbestklær for beskyttelse mot brann;
asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; audio- og
videomottakerapparater; audiovisuelle
undervisningsapparater; automatiske anvisere av lavt
trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter;
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre;
batterier for belysning; batterier for lommelykter;
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy;
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, lysende;
bjeller (varslingsutstyr); betatroner; kikkerter;
blåkopiapparater; kontrollinstrumenter for kjeler;
forgreningsbokser (elektrisitet); pusteapparater for
undervannssvømming; pusteapparater, med unntak av
kunstig åndedrett; nedlastningsterminaler for
kringkastingssatellitter; skuddsikre vester; summere;
summere, elektriske; kasser for høyttalere; kabler,
elektriske; regneskiver; regnemaskiner; kalibreringsringer;
krumpassere; videokameraer; kameraer (fotografi);
kondensatorer; kapasitetsmålere; kapillarrør;
tommestokker; bærere for mørke plater (fotografi);
beholdere laget spesielt for fotografiske apparater og
instrumenter; disseksjonsbestikk (mikroskopi);
kassaapparater; kassettspillere; katoder; apparater for
katodisk korrosjonsbeskyttelse; cellebrytere (elektrisitet);

sentreringsapparater for diapositiver;
sentralbehandlingsenheter (prosessorer); ladeapparater for
elektriske batterier; kjemiske apparater og instrumenter;
brikker (integrerte kretser); kvelespoler (impedans);
kromatografiapparater for laboratoriebruk; kronografer
(tidsregistreringsapparater); sigartennere for biler;
kinematografiske kameraer; strømbrytere; strømsluttere;
renseapparater for fonografplater; klinometre; klær for
beskyttelse mot ulykker, bestråling og brann; klær for
beskyttelse mot brann; koaksiale kabler; spoler,
elektriske; myntopererte porter for parkeringsplasser;
myntopererte mekanismer for fjernsynsapparater;
kollektorer, elektriske; kommutatorer; CD-spillere; CD-
plater (audio-video); CD-ROM; komparatorer;
kompasser (måleinstrumenter); dataspillprogrammer;
tastaturer for datamaskiner; lagerenheter for datamaskiner;
operativprogrammer for datamaskiner, registrerte; ytre
enheter for datamaskiner; dataprogrammer, innregistrerte
på databærere; dataprogrammer (nedlastbar programvare);
computer software (registrert); datamaskiner; ledere,
elektriske; forbindelser for elektriske linjer; forbindelser,
elektriske; koblingsanordninger (elektrisitet);
kontaktlinser; kontakter, elektriske; kontakter, elektriske,
av edelmetall; beholdere for kontaktlinser; beholdere for
objektglass; kontrolltavler (elektrisitet); omformere,
elektriske; kobbertråd, isolert; korreksjonsglass (optikk);
kosmografiske instrumenter; tellere; koblingsenheter
(databehandlingsutstyr); deksler for elektriske kontakter;
smelteskåler (laboratorie); likerettere; syklotroner; lamper
for mørkerom (fotografering); mørkerom (fotografering);
databehandlingsapparater; dekompresjonskamre;
dekorative magneter; avmagnetiseringsapparater for
magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer;
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; membraner
(akustiske); membraner for vitenskapelige apparater;
dikteringsmaskiner; difraksjonsapparater (mikroskopi);
DVD-ROM-spillere; DVD-opptakere; DVD video-
opptakere; DVD-spillere; retningskompasser;
utladningsrør, elektriske, for andre formål enn belysning;
diskettstasjoner for datamaskiner; avstandsmåleapparater;
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater for
vitenskapelige formål; fordelingstavler (elektrisitet);
fordelingsskap (elektrisitet); fordelingspulter (elektrisitet);
distribusjonsmaskiner, automatiske; dykkerapparater;
dykkermasker; dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere,
elektriske; døråpnere, elektriske; doseringsapparater;
avdryppingsstativer for bruk i fotografi; målebånd for
kjolesøm; tørkeapparater for fotografiske bilder;
tørkestativer (fotografi); ledningsnett, elektriske;
dynamometre; øreplugger; øreplugger for dykkere;
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer;
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; elektriske
apparater for kommutering; lysbueskjæreapparater;
lysbuesveiseapparater; elektriske tiltrekkings- og
utryddelsesanordninger for insekter; elektriske
dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring av
industrielle operasjoner; strømtapvisere; elektriske
sveiseapparater; elektriske apparater for sveiseforsegling
av plastemballasje; installasjonsrør; elektriske gjerder;
strømførende skinner for montering av spotlamper;
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av
sporvekslere; elektrodynamiske apparater for fjernstyring
av signaler; elektrolyseanordninger; elektromagnetiske
spoler; elektromagnetiske brytere; elektroniske dagbøker;
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elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner;
elektroniske lommetranslatører; elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske merker for varer;
elektropletteringsapparater; kodede kort, magnetiske;
forstørrelsesapparater (fotografering); epidiaskoper;
ergometre; eksponeringsmålere (lysmålere); brillefutteral;
brillekjeder; brillesnor; brilleinnfatninger; briller; okular;
øyenskjermer; telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer;
fiberoptiske kabler; filmklippingsapparater; filtre for
fotografering; filtre for pustemasker; UV-filtre for
fotografi; brannalarmer; bankeapparater for brannslukning;
brannslukningstepper; brannbåter; brannbiler; brannstiger;
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger;
blitzpærer (fotografering); blinklys (lyssignal); blitzlys
(til fotografering); strykejern, elektriske; flottører for
bading og svømming; disketter; fluorescensskjermer;
tåkesignaler, ikke-eksplosiv; matanalyseapparater;
rammer for diapositiver; frekvensmålere; drivstoffpumper
for servicestasjoner; møbler laget spesielt for laboratorier;
sikringstråd; sikringer; krystall (detektor); galvaniske
batterier; galvaniseringsapparater; galvanometre;
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon;
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner;
gassmålere; måleinstrumenter; genchips; glass belagt med
elektriske ledere; satinerapparater for fotografiske bilder;
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot
røntgenstråler for industrielle formål; hansker for
beskyttelse mot ulykker; sportsbriller; gittere for
batterier; elektrotermiske krøllruller, elektrisk
oppvarmede; harddiskstasjon opptakere; harddiskstasjon
videoopptakere; rensebånd for lydhoder; hodetelefoner;
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater;
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier;
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler;
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre;
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger;
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, elektriske,
for tenning på avstand; inkubatorer for bakteriekulturer;
målere (elektriske); induksjonsapparater, elektriske;
instrumenter med okularer; kort med integrerte kretser
(smartkort); integrerte kretser;
interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for
datamaskiner; strømkoblere (elektrisitet);
faktureringsmaskiner; ionisasjonsapparater, ikke for
behandling av luft; måleinstrumenter for bredde og høyde;
jukebokser; jukebokser for datamaskiner;
forbindelseskasser (for elektrisitet); forbindelsesmuffer
for elektriske kabler; kilometertellere for kjøretøy;
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett;
laktodensimetre; laktometre; laseranordninger, ikke for
medisinske formål; solblendere; objektiv for
astrofotografi; brevvekter; nivellerinstrumenter;
landmålerstenger; nivelleringsmålere (for måling av
horisontale plan); redningsbelter; redningsbøyer;
redningsvester; redningsnett; redningsapparater og utstyr;
redningsflåter; betjeningsapparater for heiser; ledetråd for
lysstråler (optiske fibre); lysreguleringsinnretninger;
laserpekere; grunnbelastningsanordninger (for
lysdimmere); lynavledere; vipper (elektrisitet); låser,
elektriske; logger; høyttalere; lysbildeapparater;
magnetiske databærere; magnetplater;
magnetplateskrivere; magnetbåndstasjoner; magnetbånd;
magnettråder; magneter; forstørrelsesglass (optikk);

avsminkingsapparater, elektriske; sjøkompasser;
dybdemålere; markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy);
master for radioantenner; materialer for elektrisk
strømføring (ledninger, kabler); instrumenter og maskiner
for materialprøving; matematiske instrumenter;
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger,
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer;
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater;
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner;
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for industrielle
eller militære formål; meteorologiske ballonger;
meteorologiske instrumenter; metronomer;
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for
optiske instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer;
mikroskoper; mikrotomer; optiske speil; speil for
inspisering av arbeid; modemer; apparater for pengetelling
og -sortering; overvåkningsapparater, elektriske; monitor
som datamaskinvare; monitor som
databehandlingsmateriell; motordrevne brannbiler; mus
(databehandlingsutstyr); musematter; nautiske apparater
og instrumenter; marine signalapparater;
navigasjonsapparater for kjøretøyer;
navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere;
neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper
for dykkere og svømmere; bærbare datamaskiner i
notisbokformat; objektiver (optikk);
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske
apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker;
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske
linser; oscillografer; ovner for laboratorieforsøk; apparater
for omtapping av oksygen; ozonapparater; parkometre;
partikkelakseleratorer; pedometre; optiske kikkehull for
dører; periskoper; lommekassett- og CD-spillere;
fonografplater; fotokopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske og termiske); fotometre;
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; snorer for
standlorgnetter; pipetter; målebord (instrument for
landmåling); planimetre; anoder for batterier; plottere;
stikkontakter; hengelodd; loddeliner; lommekalkulatorer;
polarimetre; frimerkemålere; presisjonsvekter;
presisjonsmåleapparater; trykkmålere;
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer;
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder for
vitenskapelige formål; fremvisningsapparater;
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler,
ikke for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for
personlig bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til bruk
i sport; vernemasker; beskyttelsesdrakter for flygere;
vinkelmålere (måleinstrument); hullkortmaskiner for
kontorer; trykknapper for ringeapparater; pyrometre;
amperetimeindikatorer; radarapparater; personsøkere;
radiografiske apparater for industrielle formål;
radiologiskjermer for industrielle formål; radioapparater;
radiotelegrafiapparater; radiotelefoniapparater;
sikkerhetsutstyr for jernbanedrift; lesere
(databehandlingsutstyr); platespillere; refleksbrikker til
bruk for å hindre trafikkulykker; refraktometre;
refraktorer; reguleringsapparater, elektriske; reléer,
elektriske; fjernstyringsapparater; motstandsanordninger,
elektriske; respiratorer for filtrering av luft; pustemasker,
andre enn for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker;
destillerkolber; stativer for destillerkolber;
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omdreiningstellere; reostater; veiskilt, lysende eller
mekaniske; ønskekvister for vannsøking;
røntgenapparater, ikke for medisinske formål; målelinjaler;
målestokker; sukkermålere; sikkerhetsseler, andre enn for
bilseter eller sportsutstyr; sikkerhetspresenninger;
salinometre (saltmålere); satellittnavigatorer; satellitter for
vitenskapelige formål; vekter; skannere
(databehandlingsutstyr); skjermer (fotografi); skjermer for
fotogravyr; skrueskjæremålere; selvregulerende
drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; kapper for
elektriske kabler; sko for beskyttelse mot ulykker,
bestråling og brann; fotoutløsere; lukkemekanismer
(fotografering); siktekikkerter for skytevåpen;
signalklokker; signallykter; signalbøyer; signaltavler,
lysende eller mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende
eller mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver;
skyvetommestokker; hellingsindikatorer; røykdetektorer;
sokker, elektrisk oppvarmede; solbatterier; hjelmer for
loddearbeidere; loddebolter, elektriske; sonaranordninger;
lydalarmer; lydsporingsinstrumenter;
lydinnspillingsapparater; lydopptakbærere;
lydopptaksstrimler; lydgjengivelsesapparater;
lydoverføringsapparater; loddingsapparater og -maskiner;
loddeledninger; loddeliner; gnistfangere; roperter;
brilleetuier; brilleinnfatninger; brilleglass; briller;
spektrografapparater; spektroskoper;
fartskontrollapparater for kjøretøy; hastighetsmålere;
apparater for tidsmåling (fotografering); hastighetsvelgere
for platespillere; sfærometre; vaterpass; spoler
(fotografering); sprinkleranlegg for brannvern; regulatorer
for scenebelysning; stativer for fotografiske apparater;
startkabler for motorer; bismervekter; styreapparater,
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk;
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -
instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter;
nivellerkikkerter; badebelter; badevester;
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); brytere,
elektriske; takometre; båndopptakere; taximetre;
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd;
telegrafapparater; telemetre; telefonapparater;
telefonmottakere; telefonsendere; telefontråd;
fjernpromptere; fjernavbrytere; teleskoper; fjernskrivere;
fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; terminaler
(elektrisitet); reagensglass; testeapparater, ikke for
medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske;
teodolitter; termojoniske rør og lamper; termionrør
(radio); termometre, ikke for medisinske formål;
termostater; termostater for kjøretøy; gjengetellere;
billettautomater; tidsmåleapparater; tidsbrytere,
automatiske; pickup-armer for platespillere; totalisatorer;
transformatorer, elektriske; transistorer; transmittere
(telekommunikasjon); sendere for elektroniske signaler;
senderapparater (telekommunikasjon); diapositiver;
fremvisningsapparater for diapositiver; treføtter for
kameraer; kanalvelgere for fjernsynsapparater;
korsbommer, automatiske; urinometre; vakuummålere;
vakuumrør (radio); variometre; varseltrekanter for
kjøretøy; radioer for kjøretøy; nonier; videokassetter;
videospillkassetter; videobåndopptakere; videoskjermer;
billedtelefoner; videobånd; søkere, fotografiske;
viskosimetre; spenningsregulatorer for kjøretøy; isolatorer
(for elektrisitet); voltmetre; voteringsmaskiner;

silisiumskiver for integrerte kretser; walkie-talkies;
rensekar (fotografering); vannstandmålere; bølgemålere;
brovekter; veieapparater og -instrumenter; vekter;
vektlodd; sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder;
fløytealarmer; vindpølser (for angivelse av vindretning);
ledningsklemmer (elektriske), ledninger, elektriske;
tekstbehandlingsprogrammer, tekstbehandlingsmaskiner;
beskyttende ansiktsskjermer for arbeidere;
håndleddsstøtte for bruk med computere; røntgenfilmer,
eksponerte; røntgenbilder for andre formål enn
medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, ikke for
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske formål;
trådløse telefoner.
KL. 16: Adresseplater for adresseringsmaskiner;
adresseklisjéer; adresseringsmaskiner; klebebånd for
papirvarer og husholdningsbruk; plakatholdere av papir
eller kartong; almanakker; kunngjøringskort (papirvarer);
apparater for oppklistring av fotografier; akvareller;
akvariedeksler; arkitektmodeller; skåler for blanding av
vannfarger for kunstnere; atlas; barnebleier av papir eller
cellulose (engangsbruk); barnebleiebukser av papir eller
cellulose (engangsbruk); poser til bruk i mikrobølgeovner;
poser av papir eller plast for emballasje; kuler for
kulepenner; papirsmekker; klebestrimler (bokbinding);
biologiske snitt for mikroskopi (undervisningsmateriale);
tavler; trekkpapir; lyskopier; bokbindingsapparater og -
maskiner (kontorutstyr); duk for bokbinding;
bokbindingstråder; bokbindingsmaterialer; innbundne
bøker; bokstøtter; hefter; bokmerker; bøker; hylser for
flasker av kartong eller papir; emballasje for flasker av
kartong eller papir; esker av kartong eller papir; skap for
papirartikler (kontorrekvisita); regnetabeller; kalendere;
lerret for maling; karbonpapir; kartong; kartongvarer;
papphylser; skrin for stempler; kataloger; kritt for
litografier; krittholdere; rosenkranser; tegnekull;
pekestokker; kart; fargelitografier; sigarbånd; notatbrett
med papirklype; brikker av papir; tegneserier; passere for
tegning; setterammer (trykkeri); kremmerhus av papir;
kopieringspapir; korreksjonsvæsker (kontorartikler);
korreksjonsblekk (heliografi); potteskjulere av papir for
blomsterpotter; melke- og fløtekartonger;
kredittkortlesere, ikke-elektriske; dekalkomanibilder;
diagrammer; dokumentarkivmapper (kontorrekvisita);
dokumentlaminatorer for kontorbruk; skuffepapir
(parfymert og ikke-parfymert); T-linjaler; tegnebrett;
tegneinstrumenter; tegnemateriell; tegneblokker;
tegnepenner; tegnestifter; tegnelinjaler; tegnesaker;
tegnevinkler; duplikatorer; elastiske bånd for kontorbruk;
papir for elektrokardiogram; galvanoplastiske klisjéer;
mønster for broderier; graveringsplater; graverte
kunstgjenstander; konvoluttklistremaskiner for kontorer;
konvolutter (papirvarer); raderingsprodukter;
raderingssjablonger; etsenåler; raderinger; stoffer for
bokbinding; ansiktshåndklær av papir; statuetter av
pappmasjé; arkivmapper, -permer, -bokser
(kontorrekvisita); filtreringspapir; filtreringsmaterialer
(papir); fingerhetter (kontorartikler); flagg av papir;
falseinnretninger (kontorartikler); dokumentomslag;
formularblanketter; fyllepenner; frankeringsmaskiner;
kurvelinjaler; satsbrett (typografi); søppelposer (av papir
eller plast); geografiske kart; marmoreringskammer;
grafiske trykk; grafiske fremstillinger; grafiske
reproduksjoner; lykkeønskningskort; gummiert lerret
(papirhandelvarer); gummierte bånd (papirvarer);
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håndapparater for etikettering; armstøtter for malere;
lommetørklær av papir; skrifttypemodeller for kopiering;
hatteesker av kartong; hektografer; histologiske snitt for
undervisningsformål; omslag for sjekkhefter;
stempelstativer; malerruller; indekskort (papirvarer);
indeksregistre; kinesisk blekk; akvarier (innendørs);
terrarier (innendørs); blekk; blekkstifter; blekkstener;
blekkputer; fargebånd; fargebånd for printere; sverteduker
for dokumentreproduksjonsmaskiner; sverteduk for
duplikatorer; blekkholdere; blekkhus; fiskelim for
papirvarer eller husholdningsbruk; etiketter, ikke av
tekstil; registre (bøker); brevkurver; litografiske steiner,
litografiske kunstgjenstander; litografier; ringpermer;
lysende papir; magasiner (tidsskrifter); kopibøker (med
gjennomslagspapir); håndbøker; markeringskritt;
ølbrikker; stensilapparater og -instrumenter; modellerkitt;
modellermasse, modellerpasta, modellervoks, ikke for
dental bruk; fukteapparater for kontor; fuktere for
gummierte overflater (kontorrekvisita); hilsningskort med
musikk; avsminkingsservietter av papir; flyveblad; aviser;
pennesplitter; pennesplitter av gull; notisbøker,
nummereringsapparater; tall (trykktyper); datostempler;
perforeringsapparater for kontorbruk; kontorrekvisita,
unntatt møbler; oljetrykk; innpakningsmateriale av
stivelse; papirblokker; malerskrin (skolemateriell);
malerkoster; pensler for malere; staffeli for malere;
malerier (innrammet eller ikke); paletter for malere;
brosjyrer; pantografer (tegneinstrument); papir;
papirrosetter (pakkedekorasjoner); dokumentklyper;
kaffefilter av papir; papirskjærere (kontorrekvisita); papir
for radiogrammer; papir for registreringsapparater;
papirbånd; papirforseglinger; bladpapir (papirvarer);
makuleringsmaskiner for kontorbruk; papirbånd og -kort
for registrering av dataprogrammer; binders; brevpresser;
pappmasjé; pergamentpapir; passomslag;
pastellfargestifter; mønstre for kjolesøm; mønstre for
klær; pennaler, penneklemmer, pennetørkere;
blyantholdere; blyantstiftholdere; blyantstifter;
blyantspissere (elektriske og ikke-elektriske);
blyantspissemaskiner (elektriske og ikke-elektriske);
blyanter; penneholdere; penner (kontorrekvisita);
perforert papp for Jacquardvev; tidsskrifter; fotogravyrer;
fotografiholdere; fotografier; bilder; plakater av papir eller
kartong; kuvertbrikker av papir; boblet plastark for
emballasje og innpakking; plastilin for modellering;
portretter; frimerker; postkort; plakater; trykksaker;
trykte publikasjoner; trykte timetabeller; filtunderlag for
trykking, ikke av tekstil; regletter for trykking;
trykklisjéer; bærbare trykkesett (kontorgjenstander);
trykkerityper; prospekter; hulleapparater
(kontorartikler); valser for skrivemaskiner; viskelær;
skolemateriell; utklippsbøker; raderkniver;
forseglingsmasse (papirhandel); forseglingsmaskiner for
kontor; forseglingsstempler; forseglingsoblater;
forseglingsvoks; segl; selvklebende bånd for papirvarer
eller husholdningsbruk; folier av regenerert cellulose for
emballasje; skilt av papir eller kartong; sølvpapir; grifler;
sangbøker; spoler for fargebånd; vinkellinjaler;
stempelputer; stempelholdere; stempler (segl); holdere for
penner og blyanter; stifter for kontorbruk; stiftemaskiner
(papirhandel); stivelsesklister for papirvarer og
husholdningsbruk; skrivesaker; stålbokstaver; stålpenner;
mønsteretuier; sjablonger; stensiler; sjablonger
(papirvarer); klebestifter (papirhandel); bordtepper av

papir; bordduker av papir; bordbrikker av papir;
bordservietter av papir; kortryttere for kartotekkort;
skredderkritt; undervisningsmateriell (unntatt apparater);
jordglobuser; billetter; toalettpapir; papirhåndklær;
kalkerlerret; rissenåler for tegneformål; kalkerpapir;
kalkertegninger; transparenter (papirvarer); brett for
sortering og telling av mynter; typografiske typer;
tastatur for skrivemaskiner; bånd for skrivemaskiner;
skrivemaskiner (elektriske og ikke elektriske);
vignetteringsapparater; viskosefolier for emballasje;
vokset papir; papir av tremasse; papplater og -kartonger
(papirhandel); innpakningspapir; emballasjepapir;
mansjetter for å holde på plass skriveinstrumenter;
tavlesvamper; skrivepensler; skrivesett; skrivepapirvarer;
skrivekritt; skriveinstrumenter; skrivematerialer; skrive-
eller tegnebøker; skrivepapir; skrivetavler; skriveplater;
xuan papir (for kinesisk tegning og kalligrafi).
KL. 28: Luftpistoler (leketøy); ammunisjon for paintball;
spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; elektroniske
spilleapparater andre enn for bruk sammen med TV-
apparater; gymnastikkapparater; bueskyttertilbehør;
kunstige fiskeagn; kunstig snø for juletrær;
spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som
bare kan brukes sammen med TV-apparater;
backgammonspill; bager spesielt tilpasset ski og surfbrett;
baller for spill; baseballhansker; racketer; boksehansker;
bjeller for juletre; biljardkuler; tupper til biljardkøer;
biljardkøer; biljardmarkører; biljardbånd; biljardbord;
bingokort; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor
(fiskeutstyr); luftblærer for lekeballer; brettspill;
bobsleigh; liggesurfebrett; apparater for trening av
kroppen; apparater og maskiner for bowling; buer for
bueskyting; boksehansker; byggeklosser (leketøy);
byggesett (leketøy); sommerfuglnett; holdere for lys for
juletrær; kruttlapper for leketøypistoler; kalk for
biljardkøer; dambrett; damspill; sjakkbrett; sjakkspill;
øvelsesapparater (muskelstrekkere); føtter for juletrær;
juletrær av syntetiske materialer; skyteskiver for
leirdueskyting; leirduer (skyteskiver); klatreseletøy;
myntstyrte biljardbord; konfetti; trylleapparater; jetonger
for spill; fiskeruser; cricketvesker; terningsbeger; dartspill
og dartpiler; terninger; diskos; greenfikser (golfutstyr);
dukker; dukkesenger; dukkeklær; tåteflasker for dukker;
dukkehus; dukkestuer; dominospill; håndvekter
(manualer); skikanter; albuebeskyttere (sportsartikler);
elektroniske mål for spill; kinaputtbonboner;
tivoliapparater; fektehansker; fektemasker; fektevåpen;
fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; flottører for
fiske; flyvende tallerkener (leker); floretter for fekting;
hansker for spill; golfbager med eller uten hjul; golfkøller;
golfhansker; fortom for fisking; tarmstrenger for racketer;
hangglidere; tauverk for seilbrett; harpungevær
(sportsartikler); hockeykøller; hesteskospill; jaktfløyter;
skøyter for is; in-line skøyter; puslespill; kaleidoskoper;
tråvinder for draker; draker; knebeskyttere
(sportsartikler); håver for sportsfiskere; fiskesnører;
lokkemat for jakt eller fiske; apparater for fysiske øvelser;
mah-jong (kinesisk selskapsspill); kuler for spill;
marionetter; master for seilbrett; idrettssuspensorier for
menn (sportsartikler); uroer (leketøy); nett
(sportsartikler); kjegler; kotillongjenstander;
juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer;
paintballgeværer (sportsutstyr); paraglider; selskapsspill;
knallperler (leketøy); pinatas; lekeballonger; lekeballer;
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spillkort; tøyleker; narreleker; beskyttelsesanordninger
(deler av sportsklær); bokseballer; ringspill; racketer;
radiostyrte lekebiler; rangler (leketøy); fiskesneller; leker
med ringer; gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller
for stasjonære treningssykler; harpiks for idrettsutøvere;
roulettehjul; seilbrett; forminskede modeller av kjøretøyer;
sparkesykler (leketøy); skiskraper; selskinn til bekledning
av ski; benskinnebeskyttere (sportsartikler); fjærballer
(spill); rullebrett; skøyter (støvel med skøytejern);
skibindinger; ski; kjeglespill; sleder (sportsartikler);
kjelker (leketøy); spretterter; snøglobuser (leker); truger;
såpebobler (leketøy); overtrekk for ski; snurrebasser
(leketøy); trampoliner (sportsartikler); startblokker;
stasjonære treningssykler; strenger for racketer;
surfingbrett; surfingski; fangremmer for surfbrett;
svømmebassenger (lekeartikler); husker; bord for
fotballspill; bord for tennisspill; skyteskiver;
teddybjørner; kasteapparater for tennisballer; tennisnett;
teatermasker; karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy;
leketøy; leker for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks;
nyrebelter.
KL. 35: Administrativ behandling av ordre i struktur av
elektronisk handel; annonse- og reklamevirksomhet;
annonsebyråer; annonse- og reklamevirksomhet via
postordre; rådgivningstjenester for forretningsledelse;
formidling av avisabonnementer (for tredjemann);
auksjonssalg; regnskapskontroll; bokføring;
forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; etterforskning for forretninger;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
bistand ved forretningsledelse; konsultasjoner om
bedriftsledelse; bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse
for utøvende kunstnere; rådgivning for
forretningsorganisasjon; bedriftsundersøkelser; byråer for
handelsinformasjon; bistand for ledelse av handels- eller
industribedrifter; innsamling av informasjon for bruk i
databaser; administrasjon av datafiler; analyse av
kostnadspriser; datasøk i datafiler, for andre;
demonstrasjon av varer; utsendelse av reklamemateriell;
utsendelse av reklameannonser; utsendelse av vareprøver;
dokumentkopiering; utarbeiding av regnskapsanalyser;
økonomiske beregninger; rasjonaliseringsekspertise;
arbeidsformidling; evaluering av trær på rot; evaluering av
ullvarer; import- og eksportagenturer; lobbyvirksomhet
for kommersielle formål; lokalisering av varevogner ved
hjelp av computer; markedsundersøkelser;
markedsstudier; modelltjenester for reklame og salg;
nyhetsklipping; utleie av kontormaskiner og -utstyr; on-
line annonsering på datanettverk; meningsmåling;
organisering av handels- og reklameutstillinger;
organisering av messer for salg og markedsføring;
utendørsreklame; utarbeidelse av lønningslister;
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål;
personellrekruttering; fotokopiering; presentasjon av varer
på kommunikasjonsmedia, for salgsformål; prokura
(handel på andres vegne); faglige konsultasjoner om
forretninger; personellutvelgelse ved psykotekniske
fremgangsmåter; Public Relation (PR-virksomhet);
publisering av reklametekster; utarbeidelse av
reklametekster; utleie av reklamemateriell; radioreklame og
-annonsering; omflyttingstjenester; utleie av reklameplass;
utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater;
salgsfremmende tjenester (for tredjemann);

sekretærtjenester; dekorering av butikkvinduer; stenografi;
statistisk informasjon; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; utarbeidelse av skatteberegning;
telefonsvartjenester for fraværende abonnenter;
fjernsynsannonsering; fjernsynsreklame; transkripsjon
(avskrift); maskinskrivning; oppdatering av
reklamemateriell; tekstbehandlingstjenester.
KL. 36: Ulykkesforsikring; boligformidling (leiligheter);
aktuarvirksomhet; antikvitetstaksering; bestyrelse av
leiegårder; kunsttaksering; kausjonistvirksomhet; bank- og
finansieringsvirksomhet; meglervirksomhet; finansielle
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling;
kapitalinvesteringer; veldedighetsinnsamlinger; verifisering
av sjekker; clearingvirksomhet (valuta); kredittkontorer;
kredittkorttjenester; tollspeditører; kjøpekorttjenester;
inkassoforretninger og -kontor; deponering av
verdipapirer og verdisaker; elektroniske
fondstransaksjoner; pengeveksling; faktoringselskaper;
finansanalyser; finansrådgivning; finansieringsvurdering av
forsikring, bank og fast eiendom; finansinformasjon;
forvaltning av formuer; finansiell sponsorvirksomhet;
finansieringstjenester; brannforsikring; konsulentbistand
og veiledning i skattespørsmål; sykeforsikring;
nettbanktjenester; avdragslån; forsikringsagenturer;
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon;
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort;
utstedelse av verdianvisninger; utstedelse av reisesjekker;
smykketaksering; finansiering ved leasing og kjøp; utleie
av landbrukseiendommer; forpaktningsvirksomhet; lån
mot sikkerhet; livsforsikring; utlån (finansiering);
sjøforsikring; utlån mot pantesikkerhet; fondsopprettelse;
mynttaksering; innsamlingsbyråer; eiendomsomsetning;
taksering av fast eiendom; eiendomsmeglere; bestyrelse av
fast eiendom; husleieinnkreving; utleie av kontorer (fast
eiendom); utleie av boliger; pensjonsutbetalingstjenester;
safedeponering; sparebanker; frimerketaksering;
børsnoteringer; børs- og obligasjonsmeglervirksomhet;
bestyrelse av familiestiftelser.
KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; telegrafisk meddelelse; telefonisk
kommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og
bilder; elektroniske oppslagstavler
(telekommunikasjonstjeneste); elektronisk post;
telefakstjenester; informasjon om telekommunikasjon;
budtjenester; nyhetsbyråer; personsøkertjenester (radio,
telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon);
tilbud av telekommunikasjonstilgang til et globalt
computernettverk; tilby tilgangstid til et globalt
datanettverk; radiokringkasting; utleie av
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;
satellittoverføring; telegramforsendelse;
telefonsentraltjenester; telekonferansetjenester;
telegraftjenester; telefontjenester; fjernsynskringkasting;
fjernskrivertjenester; telegramoverføring.
KL. 41: Akademier (utdanning); fornøyelsesparker;
underholdningsvirksomhet; dressur av dyr; organisering og
ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av
konferanser; organisering og ledelse av kongresser;
organisering og ledelse av seminarer; organisering og
ledelse av symposium; arrangering og ledelse av praktiske
seminarer; arrangering av skjønnhetskonkurranser;
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kostskoler; booking av seter for kulturelle arrangementer;
bokbusstjenester; kinematografiske tjenester tilbudt on-
line fra et datanettverk; sirkus; klubbvirksomhet
(underholdning eller utdannelse); korrespondansekurs;
digital bildebearbeidelse; diskotektjenester;
dubbetjenester; informasjon vedrørende utdannelse;
eksaminasjonsvirksomhet; elektronisk setting (for
trykking); artistopptredener; underholdningsinformasjon;
filmproduksjon; tjenester vedrørende spill tilbudt on-line
fra et datanettverk; pengespillvirksomhet;
gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet;
ferieleirtjenester (underholdning); instruksjon (opplæring);
utlån av bøker; mikrofilming; modelltjenester for
kunstnere; filmstudioer; komponeringstjenester;
varietéteater; nyhetsreportasjetjenester; nattklubber;
sykepleierskoler; organisering av lotterier;
orkestervirksomhet; organisering av ball; organisering av
konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering
av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål;
organisering av kulturelle arrangementer
(impresariotjenester); organisering av sportskonkurranser;
selskapsplanlegging (underholdning); fotografireportasjer;
fotografering; fysisk trening; praktisk opplæring (ved
demonstrasjon); fremvisning (in live); produksjon av
radio- og fjernsynsprogrammer; showoppsetninger;
spillehaller; kasino (spille) virksomhet; kinodrift; drift av
golfbaner; karaoketjenester; museumstjenester (utstilling,
fremvisning); tilveiebringelse av on-line elektroniske
publikasjoner (ikke nedlastbare); drift av fritidsanlegg;
drift av sportsinstallasjoner; utgivelse av bøker; online
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; utgivelse av
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning;
innspillingsstudioer; rekreasjons- og fritidsinformasjon;
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller
fjernsynsstudioer; utleie av spillefilmer; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radio- og
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av
dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av sportsutstyr
(unntatt kjøretøyer); utleie av idrettsplasser og stadium;
utleie av kulisser; utleie av tennisbaner; utleie av
videokameraer; utleie av videospillere; utleie av
videobånd; tekstforfattervirksomhet; døvetolking;
treningsleirtjenester; teksting (for film og fjernsyn);
fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger;
billettkontortjenester (underholdning); tidtagingstjenester
ved sportsbegivenheter; oversettelsesvirksomhet;
videobåndredigering; videofilmproduksjon; videofilming;
yrkesveiledning; drift av zoologiske hager.
KL. 42: Analysetjenester for utnyttelse av
oljeforekomster; meklingstjenester; rådgivning vedrørende
bygging; arkitekter; ekthetspåvisning av kunstarbeider;
bakteriologisk forskning; biologisk forskning;
kalibreringstjenester; kunstig tåkeoppløsning;
programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner;
utarbeidelse av dataprogrammer; design av
computersystemer; analysering av datasystemer; tjenester
for beskyttelse mot datavirus; konsultasjoner vedrørende
dataprogramvare; plantegning i forbindelse med bygging;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
miljøvernrådgivning; konvertering av data eller
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; forvaltning av
forfatterrettigheter; kosmetologisk forskning; opprettelse
og vedlikehold av websider for andre; konvertering av

dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering);
interiørarkitekter samt -dekorering; motedesigntjenester;
kopiering av dataprogrammer; ingeniørvirksomhet
(teknisk ekspertise); geologisk leting; geologisk forskning;
geologiske grunnundersøkelser; grafisk formgivning;
webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider);
industridesign; installasjon av dataprogrammer; rådgivning
for immateriell eiendomsrett; overvåking av immaterielle
rettigheter; landmåling; juridisk forskning; lisensiering av
immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester; vedlikehold
av dataprogrammer og -software; materialtesting;
forskning vedrørende mekanikk; meteorologisk
informasjonstjeneste; oljeleting; konsulentbistand ved
oljefelt; kontroll av oljebrønner; emballasjedesign;
fysikkforskning; kvalitetskontroll; gjenoppretting av
computer data; utleie av dataprogrammer; utleie av
webservere; forskning og utvikling av nye produkter (for
tredjemann); skanning av dokumenter; tegning
(industridesign); oppmåling; tekniske prosjektstudier;
teknisk forskning; tekstiltesting;
undervannsundersøkelser; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; byplanlegging; teknisk kjøretøykontroll.
KL. 43: Formidling av midlertidig losji (hoteller,
pensjonater); bartjenester; dyrepensjonater;
pensjonatreservering; pensjonater; kaféer; kafeteriaer;
kantiner; catering; daghjem for barn; ferieleirtjenester
(innlosjering); hotellreservering; hoteller; moteller; drift av
campingplasser; utleie av stoler, bord, bordduker, glass;
utleie av møterom; utleie av værelser; utleie av telt; utleie
av transportable bygninger; restauranter; aldershjem;
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; reservering av
midlertidig innlosjering; turisthytter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220838 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211848 (220) Inn dato: 2002.12.10

(540)

HENRIETTE
(730) Innehaver: Norway Nature Products AS,
Ekebergveien 12B, 1356 Bekkestua, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk.
KL. 30: Kaffe; te; sauser.
KL. 31: Friske frukter og grønnsaker.
KL. 32: Øl; mineralvann.
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220839 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211912 (220) Inn dato: 2002.12.11

(540)

NETTUNGEN
(730) Innehaver: Knut Kolset Data, Collettsgt 15 A,
0169 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer (nedlastbar programvare);
dataprogrammer (innregistrerte databærere);
dataprogrammer (nedlastbar programvare); operative
programmer, innregistrerte for datamaskiner;
programvarer (innregistrerte programmer).
KL. 35: Dataarkiver (administrasjon av-); databaser
(innsamling av informasjon for bruk i - ); databaser
(systematisering av informasjon for bruk i -); innsamling
av informasjon for bruk i databaser;
online annonsering på datanettverk; systematisering av
informasjon for bruk i databaser.
KL. 38: Elektroniske oppslagstavler; overføring av
beskjeder og bilder via datamaskiner.
KL. 41: Rekreasjonsinformasjon; utdannelse (informasjon
vedrørende -).
KL. 42: Design av computersystemer; opprettelse og
vedlikehold av websider for andre; programmering for
datamaskiner; webhotel (tilby vertsserver for andres
hjemmeside); vedlikehold av dataprogrammer og software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220840 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200211947 (220) Inn dato: 2002.12.12

(540)

(730) Innehaver: Henry Gordon Østhassel, Mindejordet
20, 4560 Vanse, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Akrylglass for lyslist, halvfabrikata.
KL. 19: Akrylglass for lyslist.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220841 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200212133 (220) Inn dato: 2002.12.19

(540)

BODY BY VICTORIA
(730) Innehaver: V Secret Catalogue Inc, 1105 North
Market Street, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Produkter til personlig pleie, nemlig
etterbarberingsvann, antitranspirasjonsmidler, kunstige
negler, hudvann for ansiktet, hudvann for huden, badeolje,
badeperler, badesalt, rouge, kroppsglitter, kroppsolje,
kroppsskrubb, boblebad, eau de cologne, kroppskrem,
neglebåndkrem, øyenkrem, ansiktskrem, håndkrem,
deodorant (for personlig bruk), eteriske oljer, peelingkrem
for huden, øyegelé, øyensminkeblyanter, øyenskygge,
highlighter for ansiktet, ansiktsmasker, ansiktsspray,
ansiktsskrubb, underlagskrem, duftende kroppsspray,
hårbalsam, hårfargemidler, hårglitter, hårhighlighter,
hårmaskara, hårpomade, hårfargemidler, hårfjerningskrem,
hårsjampo, hårspray, hårstrekkmidler, hårgelé, hårmousse,
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, leppebalsam,
leppegloss, leppeliner, leppeblyanter, leppestift,
kroppssminke, ansiktssminke, sminkefjerner, maskara,
neglekorrekturpenner, neglelakk, neglelakkfjerner,
neglstensiler, ikke-medisinske dekkstifter,
ansiktsrensekrem, fotspray, velgjørende massasjesalve,
velgjørende hudkrem, servietter innsatt med kosmetiske
preparater for å fjerne olje fra huden, parfyme,
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, pimpstein for
personlig bruk, saltskrubb for huden, barberingskrem,
dusjgelé, hudbruningskrem, kroppssåpe, ansiktssåpe,
håndsåpe, solbeskyttende preparater for kroppen,
solbeskyttende preparater for ansiktet, solbruningslotion
for kroppen og ansiktet, selvbrunende krem for kroppen
og ansiktet, førsolingslotion for kroppen og ansiktet,
ettersolingslotion for kroppen og ansiktet og
talkumpudder.
KL. 25: Klær, nemlig badekåper, strandkåper, strandklær,
belter, blazere, bluser, kroppsformere, bodydresser,
bysteholdere, underliv, caps, kåper, frakker, kjoler, fottøy,
hofteholdere, hansker, ballkjoler, topper, hatter,
pannebånd, strømper, jakker, jeans, joggedresser,
knestrømper, strikkede skjorter, strikkede topper,
trikoter, undertøy, kosedresser, votter, nattkjoler,
nattskjorter, pyjamas, truser, bukser, longs, saronger, sjal,
skjorter, shorts, skjørt, bukser, nattøy, underskjørt,
sokker, strømper, dresser, treningsbukser, treningsjakker,
treningsshorts, treningsdresser, gensere, badedrakter, t-
shirts, topper, bukser, teddies, slips, longs, underbukser,
underskjorter, undertøy og undertrøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220842 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300011 (220) Inn dato: 2003.01.02

(540)

CONRAD
(730) Innehaver: Conrad Electronic GmbH, Hirschau,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer; gafler
og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -
maskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater
og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
signalering, kontroll og livredning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd;
magnetiske databærere, dataprogrammer,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; salg av
elektriske og elektroniske produkter nemlig salg av slike
vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og
instrumenter samt av slike apparater og instrumenter til
veiing, signalering, kontroll og livredning, av apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, av
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, av
magnetiske databærere, dataprogrammer og
grammofonplater, av slike salgsautomater og mekanismer
for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av slike
brannslukningsapparater, av elektriske og elektroniske
produkter samt utstyr for disse nemlig
fjernsynsapparater, satellittmottakere, radioapparater,
tunere, elektriske forsterkere, blandingsforsterkere,
gjenlydsforsterkerutstyr, mikserbord, korreksjonsledd,
grammofoner, jukebokser, grammofoninnsatsplater, CD-
og DVD-spillere, kassettopptakere, båndopptakere,
mikrofoner, hodetelefoner, kabinetter for høyttalere,
høyttalerinnsatsplater, høyttalere, overgangsnettverk og
videotekstapparater, av lasere og laserinstallasjoner
inkludert de for lyseffekter, av slike apparater og lyskilder
inkludert lysskannere for lyseffekter, elektronisk
kontrollutstyr for apparater og kilder som også inkluderer
lysskannere for lyseffekter, av CB radioapparater,
amatør-radiooverføringssett og amatør-radiomottakersett,
tjenesteradio-overføringssett og tjenesteradio-
mottakersett samt radioforsterkere, av elektriske,
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elektroniske og optoelektroniske komponenter også
inkludert motstandskomponenter, potensiometere,
justerbare og glidende regulatorer, kondensatorer,
justerbare kondensatorer, dimmermotstandskomponenter,
spoler og spoleelementer for elektriske og elektroniske
kretsbord, ferritt- og jernkjerner, dioder, transistorer og
tyristorer, integrerte kretsbord og koblingskretser,
temperatur- og lysavhengige motstandskomponenter og
dioder, likerettere, kjøleelementer for elektriske og
elektroniske komponenter, kommutatorer, modulatorer,
reléer, transformatorer og sendere, sikringer, sokler,
stativer og holdere for elektriske og elektroniske eller
optoelektroniske komponenter, forbindelsesledd, foringer,
tapp- og holderforbindelsesledd for elektriske og
elektroniske kommutatorer og utstyr, av elektriske og
elektroniske komponenter for solteknologi og
komponenter for laserteknologi, av modellskapende
elektronikk nemlig sendere og mottakere for fjernkontroll
samt enheter for slike, bryter- og kontrollkretser for
modeller, elektroniske bryterkretser for blinklys for
modeller og elektroniske støygeneratorer, av elektroniske
underholdningsapparater for bruk med fjernsyn, av
apparater og instrumenter for svakstrømsteknikk nemlig
for kommunikasjonsteknikk, høyfrekvensteknikk og
kontrollteknikk, elektriske, elektroniske og
elektromekaniske måleinstrumenter inkludert innebygde
måleinstrumenter og sammensatte måleapparater,
oscillografer, ondoskoper, frekvenstellere, justerbare og
ikke-justerbare hovedapparater også inkludert
lavstrømsapparater, ladere for batterier, lydtranspondere
og adaptere for fjernsyn, elektriske og elektroniske
alarmapparater og installasjoner og deler for slike nemlig
optiske og akustiske signalsendere, akustiske sensorer,
optiske sensorer og lysporter, elektromekaniske sensorer,
mikrocomputere, strukturkomponenter og verktøy for alle
de forannevnte apparater, av radio- og fjernsynsantenner,
romantenner, bilantenner, amatørradioantenner og CB-
radioantenner inkludert slike i form av mobile og faste
antenner, elektrisk og elektronisk antennetilbehør nemlig
antenneforsterkere, antenneovergangsnettverk,
antennekabler, nivåregulatorer og fordelere for antenner,
antenneholdere, terminalresistorer for antennelinjer,
sokler, stativer, forbindelsesledd og adaptere for antenner,
balanseledd for antenner, koaksiale kommutatorer og
reléer, hovedapparater for antenneforsterkere og
antennerotorer, mekaniske festeelementer for antenner og
antennemaster også inkludert festeelementer for festing av
mobile antenner på biler, mastebekledning og
masteholdere for å sikre antenneforsterkere og
overgangsnettverk, av elektriske installasjonsmaterialer,
dimmerbrytere for elektrisk rombelysning,
strømforsyningskontakter og -støpsler også inkludert
plugger og holdere, elektriske ledninger og linjer, batterier
og akkumulatorer, tidsbrytere, intercominstallasjoner som
består av eksterne og interne høyttalerstasjoner,
omstillingsbrytere, forsyningsenheter og forsterkere, av
elektriske og elektroniske demonstrasjonsbokser som
består av elektriske og elektroniske komponenter og
strukturkomponenter, av elektroniske bord og
lommekalkulatorer, av elektroniske og mekaniske
spenningstestere, elektronisk metalldetektorutstyr,
elektriske loddebolter og elektriske loddestasjoner som
består av loddebolter og elektriske forsyningsenheter og
kontrollapparater for loddebolter, av

telekommunikasjonsutstyr også inkludert telefoner,
telefonsvarere, telefaksmaskiner, teleksmaskiner, modem,
mobiltelefoner og telefontilbehør nemlig
ekstrainstallasjoner, håndfritt utstyr, telleskrittapparater
for telefonabonnenter, telefonkoblingsbokser, manuelle og
elektroniske av omkoblingsbrytere for telefoner,
telefonforbindelsesledd og -holdere, telefonledninger,
datamaskiner, PC-er, skrivere, skannere, skjermer,
harddisker, CD-ROM-drev, CD-skrivere, diskettdrev,
tastaturer, mus, datakort også inkludert grafiske kort og
grensesnitt, hukommelseskort, modem og
datainstallasjoner sammensatt av slike,
strømforsyningskontakter og -støpsler for data, av
dataprogrammer også slike lagret på databærere inkludert
slike for kontroll av lasere og lyskilder, softwareverktøy,
datakommunikasjonsprogrammer for elektronisk
datautveksling spesielt mellom datamaskiner,
datasystemer og grensesnitt inkludert slike på Internett
og/eller på Intranett og for å utføre andre databaserte
funksjoner, av metallstativ eller plaststativ for elektriske
eller elektroniske apparater.

(300) Prioritet:
DE, 2002.11.04, 302 53 877.1/07

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220843 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300082 (220) Inn dato: 2003.01.07

(540)

REPLASHAY
(730) Innehaver: Transkaryotic Therapies Inc, 195
Albany Street, Cambridge, MA 02139, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og biologiske preparater for bruk
ved behandling av genetiske sykdommer, kreft,
hematologiske sykdommer, endokrine sykdommer,
reproduksjonsdysfunksjon, kortvoksthet, diabetes,
metaboliske sykdommer, sykdommer i
sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmune sykdommer og
øvrige sykdommer i immunsystemet,
infeksjonssykdommer og enzym-mangelsykdommer;
genetisk endrede celler og cellelinjer for bruk i produksjon
av humane terapeutiske proteiner, for medisindiagnostisk
bruk, for bruk i behandling av et spekter av sykdommer
og forstyrrelser og for implantering i humane pasienter.
KL. 42: Produktforskning og -utvikling av nye produkter
for tredjemann i området farmasøytiske og biologiske
preparater; konsultasjonstjenester i området
produksjonsmetoder for farmasøytiske og biologiske
preparater, og i området kliniske prosedyrer for
farmasøytiske og biologiske preparater; vitenskapelig
forskning; lisensiering av immateriell eiendomsrett i
området farmasøytiske og biologiske preparater.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.11, 78/143,109

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220844 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300083 (220) Inn dato: 2003.01.07

(540)

DUREPLACE
(730) Innehaver: Transkaryotic Therapies Inc, 195
Albany Street, Cambridge, MA 02139, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og biologiske preparater for bruk
ved behandling av genetiske sykdommer, kreft,
hematologiske sykdommer, endokrine sykdommer,
reproduksjonsdysfunksjon, kortvoksthet, diabetes,
metaboliske sykdommer, sykdommer i
sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmune sykdommer og
øvrige sykdommer i immunsystemet,
infeksjonssykdommer og enzym-mangelsykdommer;
genetisk endrede celler og cellelinjer for bruk i produksjon
av humane terapeutiske proteiner, for medisindiagnostisk
bruk, for bruk i behandling av et spekter av sykdommer
og forstyrrelser og for implantering i humane pasienter.
KL. 42: Produktforskning og -utvikling av nye produkter
for tredjemann i området farmasøytiske og biologiske
preparater; konsultasjonstjenester i området
produksjonsmetoder for farmasøytiske og biologiske
preparater, og i området kliniske prosedyrer for
farmasøytiske og biologiske preparater; vitenskapelig
forskning; lisensiering av immateriell eiendomsrett i
området farmasøytiske og biologiske preparater.

(300) Prioritet:
US, 2002.07.11, 78/143,103

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220845 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300296 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

ILDSTEDET
(730) Innehaver: Via Fantasia AS, Hedmark
Næringspark, 2312 Ottestad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 43 - 2003.10.20

58

(111) Reg.nr.: 220846 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300297 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

SKAPERKRAFTVERKET
(730) Innehaver: Via Fantasia AS, Hedmark
Næringspark, 2312 Ottestad, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220847 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300298 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

ENZO
(730) Innehaver: SAS Hotel Scandinavia AS, Holbergsgt
30, 0166 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220848 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300302 (220) Inn dato: 2003.01.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer; bokholderimaskiner; akkumulatorer,
elektriske; syrehydrometre; acidmetre for batterier;
akustiske ledninger; akustiske koplere; aktinometre;
addisjonsmaskiner; aerometre; apparater for analyse av
luft; alarmklokker, elektriske; alkoholometre; siktelinjaler;
altimetre; amperemetre; forsterkere; forsterkerrør;
underholdningsapparater tilpasset bruk utelukkende med
fjernsynsmottakere; vindstyrkemålere; tegnefilmer;
anoder; automatiske telefonsvarere; antenner; refleksfrie
solskjermer; blendfrie briller; anti-interferensutstyr
(elektrisitet); tyverivarslingsapparater; antikatoder;
apertometre (optikk); apparater og instrumenter for
astronomi; apparater og instrumenter for fysikk;
fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr for
bytting av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset
bruk utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater for å
måle tykkelsen på huder; kontrollapparater for frankering;
apparater for å måle tykkelsen på lær; armatur
(elektrisitet); asbestklær for beskyttelse mot brann;
asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; audio- og
videomottakerapparater; audiovisuelle
undervisningsapparater; automatiske anvisere av lavt
trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter;
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre;
batterier for belysning; batterier for lommelykter;
batterier, elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy;
batterikasser; batteriladere; batteriglass; båker, lysende;
bjeller (varslingsutstyr); betatroner; kikkerter;
blåkopiapparater; kontrollinstrumenter for kjeler;
forgreningsbokser (elektrisitet); pusteapparater for
undervannssvømming; pusteapparater, med unntak av
kunstig åndedrett; nedlastningsterminaler for
kringkastingssatellitter; skuddsikre vester; summere;
summere, elektriske; kasser for høyttalere; kabler,
elektriske; regneskiver; regnemaskiner; kalibreringsringer;
krumpassere; videokameraer; kameraer (fotografi),
kondensatorer; kapasitetsmålere; kapillarrør;
tommestokker; innleggskassett (foto); beholdere laget
spesielt for fotografiske apparater og instrumenter;
disseksjonsbestikk (mikroskopi); kassaapparater;
kassettspillere; katoder; apparater for katodisk
korrosjonsbeskyttelse; cellebrytere (elektrisitet);
sentreringsapparater for diapositiver;
sentralbehandlingsenheter (prosessorer); ladeapparater for
elektriske batterier; kjemiske apparater og instrumenter;
brikker (integrerte kretser); kvelespoler (impedans);
kromatografiapparater for laboratoriebruk; kronografer
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(tidsregistreringsapparater); sigartennere for biler;
kinematografiske kameraer; kinematografiske filmer
(eksponerte); strømbrytere; strømsluttere; renseapparater
for fonografplater; klinometre; klær for beskyttelse mot
ulykker, bestråling og brann; klær for beskyttelse mot
brann; koaksiale kabler; spoler, elektriske; myntopererte
porter for parkeringsplasser; myntopererte mekanismer
for fjernsynsapparater; kollektorer, elektriske;
kommutatorer; CD-spillere; CD-plater (audio-video); CD-
ROM; komparatorer; kompasser (måleinstrumenter);
dataspillprogrammer; tastaturer for datamaskiner;
lagerenheter for datamaskiner; operativprogrammer for
datamaskiner, registrerte; ytre enheter for datamaskiner;
dataprogrammer, innregistrerte på databærere;
dataprogrammer (nedlastbar programvare); computer
software (registrert); datamaskiner; ledere, elektriske;
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske;
koblingsanordninger (elektrisitet); kontaktlinser;
kontakter, elektriske; kontakter, elektriske, av edelmetall;
beholdere for kontaktlinser; beholdere for objektglass;
kontrolltavler (elektrisitet); omformere, elektriske;
kobbertråd, isolert; korreksjonsglass (optikk);
kosmografiske instrumenter; tellere; koblingsenheter
(databehandlingsutstyr); deksler for elektriske kontakter;
smelteskåler (laboratorie); likerettere; syklotroner; lamper
for mørkerom (fotografering); mørkerom (fotografering);
databehandlingsapparater; dekompresjonskamre;
dekorative magneter; avmagnetiseringsapparater for
magnetbånd; densimetre; densitometre; detektorer;
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; membraner
(akustiske); membraner (fotografiske), membraner for
vitenskapelige apparater; dikteringsmaskiner;
difraksjonsapparater (mikroskopi); DVD-ROM-spillere;
DVD opptakere; DVD video-opptakere; DVD-spillere;
retningskompasser; utladningsrør, elektriske, for andre
formål enn belysning; diskettstasjoner for datamaskiner;
avstandsmåleapparater; avstandsregistreringsapparater;
destillasjonsapparater for vitenskapelige formål;
fordelingstavler (elektrisitet); fordelingsskap (elektrisitet);
fordelingspulter (elektrisitet); distribusjonsmaskiner,
automatiske; dykkerapparater; dykkermasker;
dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere, elektriske;
døråpnere, elektriske; doseringsapparater;
avdryppingsstativer for bruk i fotografi; målebånd for
kjolesøm; tørkeapparater for fotografiske bilder;
tørkestativer (fotografi); ledningsnett, elektriske;
dynamometre; øreplugger; øreplugger for dykkere;
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer;
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; elektriske
apparater for kommutering; lysbueskjæreapparater;
lysbuesveiseapparater; elektriske tiltrekkings- og
utryddelsesanordninger for insekter; elektriske
dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring av
industrielle operasjoner; strømtapvisere; elektriske
sveiseapparater; elektriske apparater for sveiseforsegling
av plastemballasje; installasjonsrør; elektriske gjerder;
strømførende skinner for montering av spotlamper;
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av
sporvekslere; elektrodynamiske apparater for fjernstyring
av signaler; elektrolyseanordninger; elektromagnetiske
spoler; elektromagnetiske brytere; elektroniske dagbøker;
elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner;
elektroniske lommetranslatører; elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); elektroniske merker for varer;

elektropletteringsapparater; kodede kort, magnetiske;
forstørrelsesapparater (fotografering); epidiaskoper;
ergometre; eksponeringsmålere (lysmålere); brillefutteral;
brillekjeder; brillesnor; brilleinnfatninger; briller; okular;
øyenskjermer; telefaksmaskiner; falskmyntdetektorer;
fiberoptiske kabler; filmklippingsapparater; filmer,
eksponerte; filtre for fotografering; filtre for pustemasker;
UV-filtre for fotografi; brannalarmer; bankeapparater for
brannslukning; brannslukningstepper; brannbåter;
brannbiler; brannstiger; brannslukningsapparater;
munnstykker for brannslanger; blitzpærer (fotografering);
blinklys (lyssignal); blitzlys (til fotografering); strykejern,
elektriske; flottører for bading og svømming; disketter;
fluorescensskjermer; tåkesignaler, ikke-eksplosiv;
matanalyseapparater; rammer for diapositiver;
frekvensmålere; drivstoffpumper for servicestasjoner;
møbler laget spesielt for laboratorier; sikringstråd;
sikringer; krystall (detektor); galvaniske batterier;
galvaniseringsapparater; galvanometre;
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon;
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner;
gassmålere; måleinstrumenter; genchips; glass belagt med
elektriske ledere; satinerapparater for fotografiske bilder;
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot
røntgenstråler for industrielle formål; hansker for
beskyttelse mot ulykker; sportsbriller; gittere for
batterier; elektrotermiske krøllruller, elektrisk
oppvarmede; harddiskstasjon opptakere; harddiskstasjon
videoopptakere; rensebånd for lydhoder; hodetelefoner;
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater;
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier;
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler;
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre;
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske
ledninger; identifikasjonstråd for elektriske ledninger;
identitetskort, magnetiske; tenningsapparater, elektriske,
for tenning på avstand; inkubatorer for bakteriekulturer;
målere (elektriske); induksjonsapparater, elektriske;
instrumenter med okularer; kort med integrerte kretser
(smartkort); integrerte kretser;
interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for
datamaskiner; strømkoblere (elektrisitet);
faktureringsmaskiner; ionisasjonsapparater, ikke for
behandling av luft; måleinstrumenter for bredde og høyde;
jukebokser; jukebokser for datamaskiner;
forbindelseskasser (for elektrisitet); forbindelsesmuffer
for elektriske kabler; kilometertellere for kjøretøy;
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett;
laktodensimetre; laktometre; laseranordninger, ikke for
medisinske formål; solblendere; objektiv for
astrofotografi; brevvekter; nivellerinstrumenter;
landmålerstenger; nivelleringsmålere (for måling av
horisontale plan); redningsbelter; redningsbøyer;
redningsvester; redningsnett; redningsapparater og utstyr;
redningsflåter; betjeningsapparater for heiser; ledetråd for
lysstråler (optiske fibre); lysreguleringsinnretninger;
laserpekere; grunnbelastningsanordninger (for
lysdimmere); lynavledere; vipper (elektrisitet); låser,
elektriske; logger; høyttalere; lysbildeapparater;
magnetiske databærere; magnetplater;
magnetplateskrivere; magnetbåndstasjoner; magnetbånd;
magnettråder; magneter; forstørrelsesglass (optikk);
avsminkingsapparater, elektriske; sjøkompasser;
dybdemålere; markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy);
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master for radioantenner; materialer for elektrisk
strømføring (ledninger, kabler); instrumenter og maskiner
for materialprøving; matematiske instrumenter;
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger,
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer;
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater;
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner;
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for industrielle
eller militære formål; meteorologiske ballonger;
meteorologiske instrumenter; metronomer;
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for
optiske instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer;
mikroskoper; mikrotomer; optiske speil; speil for
inspisering av arbeid; modemer; apparater for pengetelling
og -sortering; overvåkningsapparater, elektriske; monitor
som datamaskinvare; monitor som
databehandlingsmateriell; motordrevne brannbiler; mus
(databehandlingsutstyr); musematter; nautiske apparater
og instrumenter; marine signalapparater;
navigasjonsapparater for kjøretøyer;
navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere;
neonskilt; nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper
for dykkere og svømmere; bærbare datamaskiner i
notisbokformat; objektiver (optikk);
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske
apparater og instrumenter; optiske lesere; optiske
kondensatorer; bærere for optiske data; optiske disker;
optiske glass; optiske artikler; optiske lamper; optiske
linser; oscillografer; ovner for laboratorieforsøk; apparater
for omtapping av oksygen; ozonapparater; parkometre;
partikkelakseleratorer; pedometre; optiske kikkehull for
dører; periskoper; lommekassett- og CD-spillere;
fonografplater; fotokopieringsapparater og -maskiner
(fotografiske, elektrostatiske og termiske); fotometre;
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; snorer for
standlorgnetter; pipetter; målebord (instrument for
landmåling); planimetre; anoder for batterier; plottere;
stikkontakter; hengelodd; loddeliner; lommekalkulatorer;
polarimetre; frimerkemålere; presisjonsvekter;
presisjonsmåleapparater; trykkmålere;
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer;
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder for
vitenskapelige formål; fremvisningsapparater;
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler,
ikke for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for
personlig bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til bruk
i sport; vernemasker; beskyttelsesdrakter for flygere;
vinkelmålere (måleinstrument); hullkortmaskiner for
kontorer; trykknapper for ringeapparater; pyrometre;
amperetimeindikatorer; radarapparater; personsøkere;
radiografiske apparater for industrielle formål;
radiologiskjermer for industrielle formål; radioapparater;
radiotelegrafiapparater; radiotelefoniapparater;
sikkerhetsutstyr for jernbanedrift; lesere
(databehandlingsutstyr); platespillere; refleksbrikker til
bruk for å hindre trafikkulykker; refraktometre;
refraktorer; reguleringsapparater, elektriske; reléer,
elektriske; fjernstyringsapparater; motstandsanordninger,
elektriske; respiratorer for filtrering av luft; pustemasker,
andre enn for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker;
destillerkolber; stativer for destillerkolber;
omdreiningstellere; reostater; veiskilt, lysende eller
mekaniske; ønskekvister for vannsøking;

røntgenapparater, ikke for medisinske formål; målelinjaler;
målestokker; sukkermålere; sikkerhetsseler, andre enn for
bilseter eller sportsutstyr; redningsseil; salinometre
(saltmålere); satellittnavigatorer; satellitter for
vitenskapelige formål; vekter; skannere
(databehandlingsutstyr); skjermer (fotografi); skjermer for
fotogravyr; skrueskjæremålere; selvregulerende
drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; kapper for
elektriske kabler; sko for beskyttelse mot ulykker,
bestråling og brann; fotoutløsere; lukkemekanismer
(fotografering); siktekikkerter for skytevåpen;
signalklokker; signallykter; signalbøyer; signaltavler,
lysende eller mekaniske; signalfløyter; signallys, lysende
eller mekaniske; skilt, lysende; simulatorer for styring og
kontroll av kjøretøy; sirener; regnestaver;
skyvetommestokker; hellingsindikatorer; røykdetektorer;
sokker, elektrisk oppvarmede; solbatterier; hjelmer for
loddearbeidere; loddebolter, elektriske; sonaranordninger;
lydalarmer; lydsporingsinstrumenter;
lydinnspillingsapparater; lydopptakbærere;
lydopptaksstrimler; lydgjengivelsesapparater;
lydoverføringsapparater; loddingsapparater og -maskiner;
loddeledninger; loddeliner; gnistfangere; roperter;
brilleetuier; brilleinnfatninger; brilleglass; briller;
spektrografapparater; spektroskoper;
fartskontrollapparater for kjøretøy; hastighetsmålere;
apparater for tidsmåling (fotografering); hastighetsvelgere
for platespillere; sfærometre; vaterpass; spoler
(fotografering); sprinkleranlegg for brannvern; regulatorer
for scenebelysning; stativer for fotografiske apparater;
startkabler for motorer; bismervekter; styreapparater,
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk;
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -
instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter;
nivellerkikkerter; badebelter; badevester;
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); brytere,
elektriske; takometre; båndopptakere; taximetre;
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd;
telegrafapparater; telemetre; telefonapparater;
telefonmottakere; telefonsendere; telefontråd;
fjernpromptere; fjernavbrytere; teleskoper; fjernskrivere;
fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; terminaler
(elektrisitet); reagensglass; testeapparater, ikke for
medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske;
teodolitter; termojoniske rør og lamper; termionrør
(radio); termometre, ikke for medisinske formål;
termostater; termostater for kjøretøy; gjengetellere;
billettautomater; tidsmåleapparater; tidsbrytere,
automatiske; pickup-armer for platespillere; totalisatorer;
transformatorer, elektriske; transistorer; transmittere
(telekommunikasjon); sendere for elektroniske signaler;
senderapparater (telekommunikasjon); diapositiver;
fremvisningsapparater for diapositiver; treføtter for
kameraer; kanalvelgere for fjernsynsapparater;
korsbommer, automatiske; urinometre; vakuummålere;
vakuumrør (radio); variometre; varseltrekanter for
kjøretøy; radioer for kjøretøy; nonier; videokassetter;
videospillkassetter; videobåndopptakere; videoskjermer;
billedtelefoner; videobånd; søkere, fotografiske;
viskosimetre; spenningsregulatorer for kjøretøy; isolatorer
(for elektrisitet); voltmetre; voteringsmaskiner;
silisiumskiver for integrerte kretser; walkie-talkies;
rensekar (fotografering); vannstandmålere; bølgemålere;
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brovekter; veieapparater og -instrumenter; vekter;
vektlodd; sveiseapparater, elektriske; sveiseelektroder;
fløytealarmer; vindpølser (for angivelse av vindretning);
ledningsklemmer (elektriske), ledninger, elektriske;
tekstbehandlingsprogrammer, tekstbehandlingsmaskiner;
beskyttende ansiktsskjermer for arbeidere;
håndleddsstøtte for bruk med computere; røntgenfilmer,
eksponerte; røntgenbilder for andre formål enn
medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, ikke for
medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske formål;
trådløse telefoner; computerbaserte
bildebehandlingsinnretninger; fotografimaskiner og -
instrumenter utstyrt med computerbaserte
bildebehandlingsinnretninger; software for computere for
dokumentavbilding og skanning,
dokumentbildebehandling, håndtering av dokumentbilder,
rapportgenerering, dokumentindeksering og
databasehåndtering; software for datagrafikk; elektronisk
bildedata og lyddata for datagrafikk; software for
computere for tillaging og fremvisning av datagrafikk;
software for computere for behandling, overføring og
gruppering av tekstdata, lyddata og bildedata; software
for computere for behandling av digitale bildedata;
elektroniske kretser, magnetiske plater, magnetiske bånd,
CD-ROM, optiske plater, magneto-optiske plater og
DVD-ROM, kodet bildebakgrunn, tegnefilmer og levende
filmer; grensesnittmoduler for computere for
bildebehandling; integrerte kretser for bildebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220849 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300430 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

(730) Innehaver: Adm Kao LLC, 4666 Farries Parkway,
Decatur, IL 62526, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske hjelpemidler og ingredienser for
dietetiske hjelpemidler, ernæringssupplementer og
måltidserstatninger.
KL. 29: Kokeoljer og -fett; spiselige oljer og fett; spiselige
oljer og fett til bruk som ingredienser til fremstilling av
mat.

(300) Prioritet:
US, 2002.10.07, 76/458,431
US, 2003.10.07, 76/458,432

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220850 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300433 (220) Inn dato: 2003.01.20

(540)

(730) Innehaver: Oslo og Akershus Samkjøring AS,
Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Kristin Zach - Advokatfirma
Sørlie Wilhelmsen ANS, Akersgaten 32, 0180 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220851 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300445 (220) Inn dato: 2003.01.21

(540)

BLIND
(730) Innehaver: Skateboard World Industries Inc, 815
North Nash Street, El Segundo, CA 90245, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy.
KL. 28: Rullebrett, rullebretthjul solgt separat og som en
enhet, hardware og deler dertil, nemlig lagre,
monteringshardware, hjul, brett, festetape og
forhøyningsunderlag.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220852 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300686 (220) Inn dato: 2003.01.27

(540)

(730) Innehaver: Face It AS, Frognerveien 13, 0263
Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Midler til rengjøring; midler til toalettbruk, nemlig
skjønnhetspleiemidler og rengjørende eller aromatiske
oljer/eteriske oljer for ansikt, kropp, hår, fot og hender.
KL. 44: Medisinske tjenester; hygienisk behandling;
skjønnhetspleie for mennesker, nemlig ansiktspleie,
fotpleie, neglpleie, make-up, kroppspleie; tatovering;
fysioterapitjenester og spa-behandlinger i frittstående
senter eller i hotellvirksomhet; tannpleie; kosmetisk
kirurgi; frisørvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220853 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300703 (220) Inn dato: 2003.01.28

(540)

SEKSTINI
(730) Innehaver: Balder Onarheim, Dalsvn 72, 0775
Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220854 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200300848 (220) Inn dato: 2003.01.31

(540)

SATURN
(730) Innehaver: Tarkett Sommer SAS, 2 rue de l’Egalité,
F-92748 Nanterre, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220855 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200308573 (220) Inn dato: 2003.09.12

(540)

(730) Innehaver: Tank Design AS, Sagveien 23 A Inngang
1, 0459 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer, trykte manualer og håndbøker,
brevpapir, trykt markedsføringsmateriell, bøker og
nyhetsbrev.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppdatering av reklamedokumentasjon; systematisering
av informasjon for bruk i databaser; dekorasjon av
butikkvinduer; utleie av reklameplass; utarbeidelse av
reklametekster.
KL. 41: Digital billedbearbeidelse, produksjon av radio-
og fjernsynsprogrammer, filmproduksjon,
opplæringsvirksomhet samt undervisning, publisering av
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line.
KL. 42: Grafisk formgivning; rådgivning vedrørende
visuell kommunikasjon; utvikling, design, oppdatering og
vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling,
design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider
til bruk på et globalt datanettverk; industrielt design og
emballasjedesign; edb-programmering; utleie av edb-
programmer; Web-hotel-tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220857 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301033 (220) Inn dato: 2003.02.05

(540)

B2S
(730) Innehaver: Brenden Brenden & Stavnem AS,
Postboks 7211 Majorstua, 0307 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Databasedesign; konsulenttjenester vedrørende
IT-systemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220858 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301056 (220) Inn dato: 2003.02.06

(540)

IFO
(730) Innehaver: Institutt for Organisasjonsutvikling AS,
Postboks 293, 1326 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse av administrasjon og
bedrifter; rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse; personellrekruttering.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20



Norsk varemerketidende registrerte varemerker        nr 43 - 2003.10.20

64

(111) Reg.nr.: 220859 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301057 (220) Inn dato: 2003.02.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Institutt for Organisasjonsutvikling AS,
Postboks 293, 1326 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse av administrasjon og
bedrifter; rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse; personellrekruttering.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20

(111) Reg.nr.: 220860 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200301071 (220) Inn dato: 2003.02.06

(540)

LUNGPLUS
(730) Innehaver: Janne Lindholm, Garvarevägen 9, S-242
33, Hörby, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparater for innføring og bruk i munnen for å
lette pusting.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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(111) Reg.nr.: 220863 (151) Reg.dato: 2003.09.25

(210) Søk.nr.: 200308574 (220) Inn dato: 2003.09.12

(540)

(730) Innehaver: Tank Design AS, Sagveien 23 A Inngang
1, 0459 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papirvarer, trykte manualer og håndbøker,
brevpapir, trykt markedsføringsmateriell, bøker og
nyhetsbrev.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppdatering av reklamedokumentasjon; systematisering
av informasjon for bruk i databaser; dekorasjon av
butikkvinduer; utleie av reklameplass; utarbeidelse av
reklametekster.
KL. 41: Digital billedbearbeidelse, produksjon av radio-
og fjernsynsprogrammer, filmproduksjon,
opplæringsvirksomhet samt undervisning, publisering av
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line.
KL. 42: Grafisk formgivning; rådgivning vedrørende
visuell kommunikasjon; utvikling, design, oppdatering og
vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling,
design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider
til bruk på et globalt datanettverk; industrielt design og
emballasjedesign; edb-programmering; utleie av edb-
programmer; Web-hotel-tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2003.10.20
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1989 Reg.dato: 2003.09.30
Inngitt: 2003.08.13

Innehaver: Line Dalsplass, 7500 Stjørdal, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.10.20

Reg.nr: 1990 Reg.dato: 2003.09.30
Inngitt: 2003.09.09

Innehaver: J. Köhle GmbH & Co KG, Gabelsbergstrasse
1, D-75175 Pforzheim, DE

Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 Oslo, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.10.20

Reg.nr: 1991 Reg.dato: 2003.09.30
Inngitt: 2003.09.09

Innehaver: Design Verkstedet AS, Postboks 212, 5873
Bergen, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.10.20

Reg.nr: 1992 Reg.dato: 2003.09.30
Inngitt: 2003.09.12

Innehaver: Vigdis Ellingsen, Sømhovd, 8920 Sømna,
NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.10.20

Reg.nr: 1993 Reg.dato: 2003.09.30
Inngitt: 2003.09.22

Innehaver: Karin E. Andersen, Flåtestadvn. 61, 1415
Oppegård, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg. : 2003.10.20
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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.: 256640
(151) Int. reg. dato: 1962.06.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.15

(540)

VITORET
(730) Innehaver: Voigtländer GmbH, Salzdahlumer
Strasse 196, D-38 126 Braunschweig, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical and photographic apparatus, utensils and
instruments, particularly cameras.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 366267
(151) Int. reg. dato: 1970.02.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.16

(540)

NUTRICAL
(730) Innehaver: NV Nutricia, Postbus 1, NL-2700 MA
Zoetermeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic and restorative foods, foodstuffs and
stimulants for diabetics (namely: flours, jams,
marmalades, pudding powders, bread, rusks and gluten
oat flakes, cookies and biscuits, small cakes, low-sugar
milk, acid drops, mint lozenges, candy, cocoa, chocolate),
racahout (restorative), milk flour and other food products
for babies and children.
KL. 29:  Powdered milk products, with or without
addition of other foodstuffs, milk, milk products and
dairy products, cereal for babies, yogurt; canned food;
ingredients for making edible ice; egg white, egg yolk,
cream, whipped cream and edible oil substitutes; yellow
sauce for replacing butter, dairy drinks.
KL. 30:  Edible ice and ingredients for making edible ice;
sugar substitutes; sauce cubes, flavors for soups and for
foodstuffs (not included in other classes); coffee, tea and
their substitutes; flour and cereal preparations; cocoa and
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chocolate beverages, nutritional sugar.
KL. 32:  Dairy drinks and other non-alcoholic beverages.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 406450
(151) Int. reg. dato: 1974.03.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.02.22

(540)

(730) Innehaver: Walter Knoll GmbH & Co KG,
Bahnhofstrasse 25, D-71083 Herrenberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20:  Furniture, in particular furniture for sitting.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 465021
(151) Int. reg. dato: 1981.11.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.06

(540)

(730) Innehaver: Crus et Domaines de France SA, 23
Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et
Spiritueux, F-33000 Bordeaux, FR

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

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 498062
(151) Int. reg. dato: 1985.12.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.04.30

(540)

(730) Innehaver: R T I - Reti Televisive Italiane SpA, in
breve R T I, 8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radio), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; coin
or token-operated automatic apparatus; speaking
machines (namely sound recording disks, record players,
recorded tapes, tape recorders); cash registers, calculating
machines, fire extinguishers.
KL. 16:  Paper and paper articles; cardboard and
cardboard goods; printed matter; newspapers and
periodicals; books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (stationery); artists’
supplies; artists’ paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printers’ type;
printing blocks.
KL. 38:  Services provided on behalf of and/or for third
parties in connection with radio and television
communications.
KL. 41:  Instruction and shows.

Gazette nr.: 12/02
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(111) Int. reg. nr.: 566464
(151) Int. reg. dato: 1991.02.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.03.25

(540)

ELECTA
(730) Innehaver: Meridiana SpA, Centro Direzionale,
Aeroporto Costa Smeralda, I-07026 Olbia, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Traveller transport services, air transport,
airport management services; vehicle rental services;
information services on travel or transport of goods or
persons provided by travel agencies, information on
prices, timetables, objects for transport; pre-transport
control services for vehicles and goods; travel agency and
tourist services, reservation services for seats for travel.

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 591604
(151) Int. reg. dato: 1992.06.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.10

(540)

(730) Innehaver: Andreas Winkler, Hollerallee 32, D-
28209 Bremen, DE og Ludwig Kouker, Hollerallee 32, D-
28209 Bremen, DE og Wolf-Dieter Kuntze, Hollerallee
32, D-28209 Bremen, DE og Roland Liesegang,
Hollerallee 32, D-28209 Bremen, DE og Heinz Goddar,
Hollerallee 32, D-28209 Bremen, DE og Walter
Hoormann, Hollerallee 32, D-28209 Bremen, DE og
Wilhelm J H Stahlberg, Hollerallee 32, D-28209 Bremen,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Fee payment monitoring and execution relating
to industrial property protection rights for third parties.
KL. 42:  Legal consultation by lawyers, particularly legal
processing of cases concerning industrial and intellectual
property, patents, industrial designs, trademarks, literary
and artistic property (copyrights), as well as unfair
competition law; carrying out research pertaining to rights
of protection and rights of users.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 607799
(151) Int. reg. dato: 1993.09.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.19

(540)

ANKERFRIT
(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Refractory ceramic molding compounds and
castings.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 607801
(151) Int. reg. dato: 1993.09.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.19

(540)

ANKERHARTH
(730) Innehaver: Veitsch-Radex GmbH,
Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Refractory ceramic molding compounds and
castings.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 608631
(151) Int. reg. dato: 1993.09.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.17

(540)

FANTOMALT
(730) Innehaver: NV Nutricia, Postbus 1, NL-2700 MA
Zoetermeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic and strengthening substances adapted for
medical use.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 673349
(151) Int. reg. dato: 1997.05.16

(540)

SWISSCOM
(730) Innehaver: Swisscom SA, CH-3063 Ittigen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, geodetic, electrical,
photographic, cinematographic, optical, signaling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of signals in the area of television, radio and
rebroadcasting; magnetic recording media like floppy
disks, compact disks, cassettes; electrical cables; charge
meters, credit and accrediting cards fitted with magnetic
tapes or chips as well as other data storage media in the
form of cards, credit card readers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
calculating machines, apparatus for encoding, computers,
components and accessories thereof (included in this
class), facilities and apparatus for data recording, storage,
data and word processing software in the form of
punched cards, magnetic tapes, magnetic and optical
disks; all above-mentioned goods of Swiss origin.

Gazette nr.: 21/98

(300) Prioritet:
CH, 1996.11.18, 440 784

(111) Int. reg. nr.: 686064A
(151) Int. reg. dato: 1997.12.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.22

(540)

LUGER
(730) Innehaver: Daniel Gormanns, Bachemer Strasse
418, D-50935 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical instruments, namely binoculars, eyewear,
sighting telescopes for firearms.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 693576
(151) Int. reg. dato: 1998.05.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: Calzaturificio Manas SpA, Via
Tangenziale, 14/16, I-62010 Montecosaro, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing articles, footwear, belts (clothing).

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 699727
(151) Int. reg. dato: 1998.08.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.06.06

(540)

(730) Innehaver: Bernhard Rintisch, Am Freitagshof 6,
D-46242 Bottrop, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic substances for medical use, food for
babies.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; albumen,
all the above goods particularly in powder form; dietetic
food for non-medical purposes (included in this class).
KL. 30:  Carbohydrates in powder form.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations, particularly albumen and
carbohydrates preferably in powder form, for preparing
beverages.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 708265
(151) Int. reg. dato: 1998.12.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 2002.05.08

(540)

MONTELINO
(730) Innehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods,
bakery, pastry and confectionery goods, sugar
confectionery, edible ice; coffee, coffee extracts, coffee
substitutes, tea, coffee or chocolate beverages and
preparations therefor.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 730513
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

MOPSAN
(730) Innehaver: Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-
Werftstrasse 38-42, D-40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; dishwashing agents and rinsing agents for
laundry purposes; degreasers; cleaning and polishing
agents; chemical products for the cleaning, degreasing and
oil removing (deoiling) of metal, glass, stone, wood, gum,
cork, porcelain, plastics and textiles; all aforementioned
goods with and without disinfecting additives.
KL. 5:  Disinfecting agents for laundry purposes.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.19, 399 64 905.0/03
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(111) Int. reg. nr.: 753881
(151) Int. reg. dato: 2001.03.12

(540)

STANDARD HORIZON
(730) Innehaver: Vertex Standard Co Ltd, 8-8,
Nakameguro 4-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication machines and apparatus,
parts and accessories for telecommunication machines and
apparatus, electronic machines and apparatus, parts and
accessories for electronic machines and apparatus, aerials,
amplifiers, amplifying tubes, amplifying valves,
answering machines, anti-interference devices (electricity),
bar code readers, cabinets for loud speakers, chips
(integrated circuits), electromagnetic coils, holders for
electric coils, electric coils for telecommunication
apparatus, electric installations for the remote control of
industrial operations, electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals, electronic pocket translators,
galena crystals (detectors), intercommunication
apparatus, loudspeakers, mast for wireless aerials, printed
circuits, radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets, sound transmitting apparatus,
telegraphs (apparatus), telephone apparatus, telephone
receivers, telephone transmitters, teletypewriters,
television apparatus, transistors (electronic), transmitters
(telecommunication), transmitters of electronic signals,
transmitting sets (telecommunication), vacuum tubes
(radio), video telephones, word processors.

Gazette nr.: 7/01

(111) Int. reg. nr.: 760403
(151) Int. reg. dato: 2001.03.30

(540)

DIGASYSTEM
(730) Innehaver: D A V I D GmbH, Landsberger Strasse
87, D-80339 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Digital audio systems and their hardware and
software components, for recording, reproducing, storing,
administering, archiving, processing and transmitting
audio elements for radio reporting, hardware and software
modules for importing data from servers into an archive,
for automatically and externally controlled recording of
audio data on electronic storage media of any kind and
their reproduction, for generating, processing (editing and
mixing) and playing of audio contributions, for
administering and communicating within digital audio
systems, for radio scheduling, for disposition of lines, for
automatically transporting and for converting the format
of audio data files and for connecting audio systems to the
Internet, including audio data bases with a research
function, for planning and playing of read-to-send and
virtual audio contributions, audio interface cards, audio
cards, special keyboards, central audio memories, data
base servers, audio workstations, peripherals (breakout
boxes), audio format converters, apparatuses for
distributing and replicating data base entries and audio
files via networks, disposition devices for audio mixers
and audio switching units, digital audio mixers, audio PCs
with a special configuration for different software
requirements; all the aforementioned goods only in
relation to the marketing and sale to radio stations.
KL. 42: Radio-specific scheduling and planning of
resources.

Gazette nr.: 15/01

(300) Prioritet:
DE, 2000.10.18, 300 77 061.8/09
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(111) Int. reg. nr.: 767975
(151) Int. reg. dato: 2001.09.26

(540)

RFS SLIMLINE
(730) Innehaver: Radio Frequency Systems GmbH,
Kabelkamp 20, D-30179 Hannover, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Aerials; directional radio antennas.

Gazette nr.: 23/01

(111) Int. reg. nr.: 768091
(151) Int. reg. dato: 2001.08.24

(540)

COMBIGRID
(730) Innehaver: Naue Fasertechnik GmbH & Co KG,
Wartturmstrasse 1, D-32312 Lübbecke, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Reinforcing and drainage material made of
synthetics used for construction purposes, especially
geogrids combined with a sheet-like plastic material,
especially a non-woven fabric.

Gazette nr.: 23/01

(111) Int. reg. nr.: 768331
(151) Int. reg. dato: 2001.10.24

(540)

(730) Innehaver: Euroconex Technologies Ltd, Arena
House, Arena Road, Sandyford, Dublin 18, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electronic payment facilitation software and
products; payment card acceptance software; credit card
readers; payment data processing equipment; card
payment point of sale terminals; electronic card payment
processing, transaction authorisation and data capture
products.
KL. 36: Financial services; payment facilitation services;
card payment processing; financial transaction
authorisation, electronic data capture and settlement
facilities.

Gazette nr.: 23/01

(300) Prioritet:
IE, 2001.09.06, 2001/02875

(111) Int. reg. nr.: 775268
(151) Int. reg. dato: 2002.01.10

(540)

DIVERSITY
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, DE

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

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

Gazette nr.: 4/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.27, 301 45 411.6/03
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(111) Int. reg. nr.: 775600
(151) Int. reg. dato: 2001.11.19

(540)

OPTIMA
(730) Innehaver: Optima-Maschinenfabrik Dr Bühler
GmbH & Co KG, Steinbeisweg 20, D-74523 Schwäbisch
Hall, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Packaging machines, feeding machines, bottle
capping machines, filling and capping machines, machines
for making sachets, machines for filling sachets, machines
for sealing sachets.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.05.21, 301 31 502.7/07

(111) Int. reg. nr.: 775734
(151) Int. reg. dato: 2002.01.11

(540)

EUROSTAB
(730) Innehaver: IKA Innovative Kunststoffaufbereitung
GmbH & Co KG, ChemiePark Bitterfeld Wolfen, Areal A,
Filmstrasse 4, D-06766 Wolfen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 35: Advertising; business management; business
administration; office functions.

Gazette nr.: 5/02

(300) Prioritet:
EM, 2001.07.12, 2 297 992

(111) Int. reg. nr.: 776931
(151) Int. reg. dato: 2001.11.13

(540)

VEST-WOOD
(730) Innehaver: Vest-Wood A/S, Danmarksvej 9, DK-
9670 Løgstør, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Doors of metal, door fittings of metal, door stops
of metal, door bolts and building materials.
KL. 19:  Doors, door frames and building materials (non-
metallic).

Gazette nr.: 6/02

(300) Prioritet:
DK, 2001.10.26, VA 2001 04041

(111) Int. reg. nr.: 782003
(151) Int. reg. dato: 2002.04.25

(540)

ALUPUR
(730) Innehaver: Sollac, Immeuble La Pacific, La
Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 Puteaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Steel; aluminized steel; metal sheets, metal bands,
metal foils, metal sections, metal tapes, metal plates,
metal tubes and pipes, metal strips, metal slabs.

Gazette nr.: 13/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.15, 01 3 131 459
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(111) Int. reg. nr.: 782021
(151) Int. reg. dato: 2001.12.20

(540)

ROPECON
(730) Innehaver: Innova Patent GmbH,
Rickenbacherstrasse 8-10, A-6960 Wolfurt, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Base metals and their alloys; construction
materials made of metal or mainly of metal; transportable
metal constructions; metal materials for railway tracks
and metallic rack rails; rigging, ropes, cables and wires
made of metal, non electrical, ironmongery; metal clamps
and jaws; metal structural components for transport and
conveying installations and devices as well as installations
and equipment for railway tracks; metal pipes, metal
goods or mainly of metal not included in other classes;
transport pallets, rail racks, push-off attachments,
troughs, conveyor chains, transport bands, fittings, laden
containers and or mainly of metal.
KL. 7:  Conveying installations (machines) as well as
parts and fittings thereof namely conveying belts,
pulleys, driving machines, containers, troughs, blades,
containers, wiring gutters, loading hoppers, line rails and
guide ways, belts, elevating apparatus for loading
conveying installations.
KL. 12:  Transport and conveying installations as well as
installations and equipment for railway tracks not
included in other classes, funiculars, cable railcars, cable
cars and suspension conveyors; installations for the
transport of goods as well as related installations,
particularly driving machines, installations for storage and
provision of vehicles, laden containers for installations
designed for the transport of goods, apparatus and
installations for conveying by means of metal cables and
on tracks, chassis, couplings and suspension devices for
vehicles, parts and fittings for the aforesaid apparatus,
not included in other classes namely hoods of the
transport platforms and transportation means, couplings
for trailers, drive shafts, anti-glare devices, brake
segments, brake linings, brakes, brake shoes, chassis,
mobile equipment for transport and conveying
installations as well as for installations and equipment for
railway tracks, transport platforms, pallets, troughs,
conveying belts, components designed to contain goods
for transport, lorrys (nonmetallic), revolving chassis for
railway cars and transport platforms, shock absorbers,
bumpers, torque shafts, load-bearing springs, ladder,
windows, vehicle wheels, vehicle seats, doors, convertible
tops, housings for parts of land vehicles except those for
motors, gear trains, vans, couplings for wagons, loading
walls, motors for land vehicles, turbines for land vehicles,
bumpers for rail-borne vehicles, axles, axle caps, runner
chains, reducing gears, alarm apparatus for reverse
movement, windscreen wipers, protective sheet metal,
thumbwheels, rails, pliers, rollers, pulleys, strings,
pendants for specific uses for vehicles or transport
installations, shift mechanisms, vehicle undercarriages,
swinging devices for wagons; metal lorrys.
KL. 19:  Nonmetallic construction elements and

prefabricated parts for assembly and manufacturing
transport and conveying devices, transport and conveying
installations as well as for rail and rail equipment
installations.
KL. 37:  Assembly, transforming, enlarging, maintenance
and repair of transport and conveying devices, transport
and conveying installations as well as of rail and rail
equipment installations.
KL. 42:  Consulting in assembly, maintenance and
commissioning of transport and conveying installations,
transport and conveying devices as well as of rail and rail
equipment installations.

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 782065
(151) Int. reg. dato: 2002.03.01

(540)

EURODOCK
(730) Innehaver: Eurodock, 261, rue de l’Industrie, F-
01480 Jassans Riottier, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic construction materials and non-electrical
locksmithing articles.
KL. 7:  Machine tools.
KL. 12:  Brake shoes for vehicles.
KL. 37:  Warehouse construction and repair.

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 782573
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

CP 1515
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical
signalling, measuring, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output
devices; electronic components; electronic modular
assemblies; data processing programs.

Gazette nr.: 13/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.12, 301 70 797.9/09
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(111) Int. reg. nr.: 782584
(151) Int. reg. dato: 2002.04.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Easy-Trade.DK ApS, Pilegaard Allé 13,
DK-2770 Kastrup, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Combination of drying and storage rack for
babies’ bottles with separate place for thread-rings,
closures and teats.

Gazette nr.: 13/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.12, VA2002 00597

(111) Int. reg. nr.: 782769
(151) Int. reg. dato: 2002.05.24

(540)

AMOLI
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.
KL. 5:  Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

Gazette nr.: 13/02

(111) Int. reg. nr.: 782774
(151) Int. reg. dato: 2001.11.20

(540)

STOPGAP
(730) Innehaver: Compass Group Plc, Cowley House,
Guildford Street, Chertsey, Surrey KT16 9BA, England,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Semi-prepared, prepared, stir-fried, cooked and
preserved dishes, meals and snacks, dry and liquid ready-
to-serve dishes, mainly consisting of one or more of the
following goods: cereals, pasta, rice, noodles, pastry,
pizza, quiche, pies, flans, tarts, puddings, sauces, spices
and also in combination with potatoes, meat, fish,
poultry, game, shellfish, seafood, salad, eggs, dairy
products, nuts, cheese, milk products, vegetables,
legumes, stew, soup and gravy; hot and cold snacks,
namely consisting of goods made with corn, cereals,
wheat, rye and corn flour, as well as with starch; pizzas
and pizza products; rice and rice products; pasta and
pasta products; pasta dishes, noodles and noodle dishes;
savoury pastries; cheese puffs; quiches; pies; flans; tarts;
bakery products; bread; rolls; filled rolls; sandwiches;
baguettes; filled baguettes; cakes; buns; pastries; biscuits;
croissants; muffins; cookies; brownies; doughnuts;
chocolate and chocolate confections; confectionery; ices;
ice cream; ice cream products; sorbets; sherbets; frozen
confections; puddings; desserts; cereals and cereal
preparations; snack bars; crisps; chips; pretzels;
preparations made from flour; whole and ground coffee;
coffee beans; coffee extracts; coffee essences; mixtures of
coffee and chicory; artificial coffee; coffee substitutes;
syrups for making coffees; coffee flavourings; coffee
based beverages; tea; cocoa; drinking chocolate; artificial
drinking chocolate; artificial hot chocolate; salad dressings;
mayonnaise; dips; spreads; sago; tapioca; spices;
seasonings; honey; treacles; condiments and sauces;
chewing gum; bubble gum.
KL. 35: The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in a convenience store or
outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a general merchandise
Internet or intranet web site; advertising and promotional
services; information and advisory services relating to all
of the aforesaid.
KL. 42: Catering services; restaurant, cafe, cafeteria,
snack-bar and coffee shop services; preparation of
foodstuffs or meals or beverages for consumption on or
off the premises; advice relating to food and drink.

Gazette nr.: 13/02
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(111) Int. reg. nr.: 783093
(151) Int. reg. dato: 2002.04.26

(540)

NORMAXANE
(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.31, 013128777

(111) Int. reg. nr.: 783105
(151) Int. reg. dato: 2002.03.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Baier & Köppel GmbH & Co,
Beethovenstrasse 14, D-91257 Pegnitz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic tanks.
KL. 7:  Spraying system as parts of vehicles for organic
waste, essentially consisting of mechanical pumps,
reserve cans, pneumatic piston pumps, pneumatic and
hydraulic valves for the mixture of compressed air and
agents for the elimination of smells, aerosol cans as well
as electronic control and feedback control devices and
instruments; stationary smell compensation systems to
be connected to the main water supply, essentially
consisting of mechanical shut-off valves, water filters,
solenoid valves, time lag relays, float type switches,
electronically controlled dosage apparatuses for the
dosage of smell abatement agents, tanks for smell
concentration agents, mixture containers, mechanical high
pressure pumps, electronically controlled control valves,
manometers as well as electronic control and feedback
control devices and apparatuses; mechanical fans for the
generation of liquid fog, especially for smell abatement;
mechanical equipment for the generation of liquid fog,
especially for smell abatement; nozzle holders as parts of
machines and apparatuses, metallic or non metallic;
pumps (machines).
KL. 9:  Stationary smell compensation systems,
essentially consisting of electronically controlled
proportional dosage gadgets, aerosols cans, pressure
vessels, reserve cans, mechanical devices for pressure
increasing, water fine strainers with pressure reducers as
well as electronic control and feedback control devices and
apparatuses.
KL. 20:  Non-metallic tanks as well as tanks not made of
masonry.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783106
(151) Int. reg. dato: 2002.04.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: LAP GmbH Laser Applikationen,
Zeppelinstrasse 23, D-21337 Lüneburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Lasing devices, especially laser and laser
measuring systems and optoelectronic measuring
systems; lasers and laser systems, especially for use in
industry and craft trades; laser measuring systems,
especially projection lasers, combined with processing
systems for positioning, laser apparatus for aligning,
positioning workpieces and for measuring length, breadth,
thickness, distance.
KL. 10:  Laser and laser measuring systems for medical
purposes and for use in hospitals.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783122
(151) Int. reg. dato: 2002.03.19

(540)

(730) Innehaver: Logicom Integrated Logistics Company
Ltd, Logicom House, Norton Green Road, Stevenage,
Hertfordshire SG1 2BA, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising and business relating to logistics;
business management relating to logistics; logistics
management; management of inventories; management of
supply chains; management of procuring, geographical
positioning and storage; management of reverse logistics;
management of distribution and warehousing.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.06, 2291996

(111) Int. reg. nr.: 783138
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

(730) Innehaver: Dr Scheller Cosmetics AG,
Schillerstrasse 21-27, D-73054 Eislingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; non-medicated preparations for tooth and mouth
care.
KL. 5:  Chemicals for sanitary purposes; medicated
preparations for tooth and mouth care.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.05, 301 69 686.1/03

(111) Int. reg. nr.: 783143
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SteriLog GmbH, Am Aesculap Platz,
D-78532 Tuttlingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial participation in central sterilisation
service departments for hospitals, financial participation
in regional supply centres for hospitals.
KL. 37:  Instruments management, namely cleaning and
sterilising of medical instruments; repair and verification
of functionality of surgical instruments and trays; cleaning
and sterilising of medical consumer durables and non-
durables in hospitals or for hospitals; sterilisation of
surgical instruments and of reprocessable medical
consumer durables; construction and installation of central
sterilisation departments for hospitals in the field of
reprocessing of surgical instruments as well as
reprocessing of medical consumer durables and non-
durables; construction and installation of regional supply
centres for hospitals for the supply of medical consumer
durables and non-durables.
KL. 41:  Training in the field of central sterilisation and in
relation to the reprocessing of surgical instruments as well
as in the field of regional supply.
KL. 42:  Consultancy in construction, installation and
management of central sterilisation service departments
for hospitals; consultancy in construction, installation and
management of regional supply centres for hospitals.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783144
(151) Int. reg. dato: 2002.05.29

(540)

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG,
Postfach 40 02 40, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Goods of precious metals and their alloys or
goods coated therewith, namely works of art, decoration,
ashtrays, tobacco jars, cigar and cigarettes cases,
jewellery; tie pins and cuff links, also not of precious
metals; horological and chronometric instruments.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.06, 301 69 831.7/25

(111) Int. reg. nr.: 783145
(151) Int. reg. dato: 2002.05.07

(540)

PEUGEOT ACADIE
(730) Innehaver: Automobiles PEUGEOT, 75, avenue de
la Grande-Armée, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; antirust agents,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants,
agglutinants for colorants, thinners for colorants,
thickeners for colorants, binding agents for colorants,
coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
products for metals, thinners for paints, binding agents
for paints, pigments, undercoating for vehicle chassis, all
these goods for use in the automotive industry.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.15, 01 3 131 423

(111) Int. reg. nr.: 783152
(151) Int. reg. dato: 2002.06.18

(540)

VITALINEA
(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone, 126-130,
rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery preparations and other perfumery
goods, soaps, essential oils, cosmetics, cosmetic products
in the form of aerosols for skincare, hair lotions;
dentifrices.
KL. 32:  Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; lemonades, soft drinks, ginger beers, sherbets
(beverages); preparations for making beverages; syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic ferments.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.04, 02 3 140 010

(111) Int. reg. nr.: 783153
(151) Int. reg. dato: 2002.05.17

(540)

AROMA D’ORANGE
VERTE ORANGE

GIVREE
(730) Innehaver: Comptoir Nouveau de la Parfumerie
SA, 23, rue Boissy d’Anglas, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, perfumery goods, eau de toilette and
eau de parfum, essential oils, cosmetics, hair and body
lotions, soaps, dentifrices, personal deodorants, shower
gels, shampoos, beauty creams for body care.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.11.23, 01 3 133 103
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(111) Int. reg. nr.: 783157
(151) Int. reg. dato: 2002.06.06

(540)

SAFEBRAKE
(730) Innehaver: Clariant GmbH, Industriepark
Hoechst, D-65926 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural and forestry purposes.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.06, 301 69 832.5/01

(111) Int. reg. nr.: 783161
(151) Int. reg. dato: 2002.04.09

(540)

EPSILON COMPOSITE
(730) Innehaver: Epsilon Composite, 5, route de
Hourtin, F-33340 Gaillan Medoc, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Composite materials, namely composite building
materials.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.30, 01 3 128 530

(111) Int. reg. nr.: 783172
(151) Int. reg. dato: 2002.05.29

(540)

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

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

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.05.16, 499720

(111) Int. reg. nr.: 783191
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: GTI Travel GmbH, Grafenberger Allee
368, D-40235 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration.
KL. 39:  Travel arrangement.
KL. 43:  Providing of food and drink; temporary
accommodation.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.01.26, 302 04 021.8/39
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(111) Int. reg. nr.: 783197
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Avance Diffusion, BP 182, F-71205 Le
Creusot Cedex, FR

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

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.12.07, 01 3 135 719

(111) Int. reg. nr.: 783232
(151) Int. reg. dato: 2002.06.12

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Shampoos, lotions for dry and greasy hair.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.05.22, 499956

(111) Int. reg. nr.: 783321
(151) Int. reg. dato: 2002.02.25

(540)

(730) Innehaver: Grundig Marken GmbH, Beuthener
Strasse 41, D-90471 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital audio
signals (sound) and/or data, respectively as well as for
connection to/with the Internet, especially consumer
electronic apparatus, including TV sets, screens or picture
tubes, displays, monitors, projectors, aerials and set-top
boxes, videorecorders, camera recorders, DVD-players or
drives, CD-players, HiFi sets, radio apparatus with or
without cassette players or CD-players, apparatus for
recording, transmission and reproduction of electronic or
digital music, radio signals and data signals, clock radios,
car radios; apparatus and systems for satellite receiving,
namely aerials, receivers and accessories therefor, namely
converters, LNCs, antenna plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules,
filters, amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semi-conductor
memories), digital and/or optical recording carriers or
storage media, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments for
information technics; apparatus and instruments for
communication technics, including in-house
communication and hotel communication as well as office
communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers,
copying machines, printers, scanners, headphones,
earphones for dictating machines and reproduction
apparatus as well parts of said goods; modules and/or
terminal apparatus for Internet and apparatus for speech
controlled data and information processing; apparatus and
instruments for telecommunication, especially wired and
wireless subscriber’s devices; computers, as well such for
games and data processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus and
network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/Internet
apparatus in local or extended nets; data processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games
adapted for TV sets including software; accessories for all
the aforesaid good, namely magnetic tape cassettes,
storage chips, storage cards, magnetic cards, plug cards,
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mixer units, data transfer units, especially card-stations,
headphones, microphones, power supplies, switches,
erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs,
distributors, junction devices, mounts, modules, filters,
amplifiers, modems, converters; parts of all of the
aforesaid goods; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; combinations of
the aforesaid goods.
KL. 38:  Telecommunication, including in-house
communication and hotel communication, and multimedia
services, namely electronic communication, data bank or
information services (also against payment), on-demand
services, linguistic services and inquiry services, Internet
services, offline as well as online, on-demand and other
electronic media services, namely processing and
transmission of electronically transmitted data, sound and
images (audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well
as any other transmitting medium; providing of
information and entertainment programmes; network
service for transmission of data, images and speech/voice;
base radio services and mobile radio services as well as
telematic services; collecting and supply of news and
general information (all the aforesaid services included in
this class).
KL. 42:  Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially
multimedia computer software (music, sound, data, video
and image) as well as for network services included in this
class; organization and management of data bank for
collecting, storing and disposal of software, data, images,
audio and/or video information; technical advice for
projecting of apparatus, equipment and installations for
network services, as well as for projecting of networks
including design and development of networks; Internet
services, namely organization and management of Internet
presentations; development of electronic programme
guides; hotel communication and in-house communication
in the form of transmission of data and information of all
possible types including surveillance and supervision of
individuals and/or properties and of security systems
especially at hotel communication; exploitation of
copyrights and industrial property rights for others.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783329
(151) Int. reg. dato: 2002.04.05

(540)

ASPECTA SPIRIT AND
SOLUTIONS

(730) Innehaver: ASPECTA Lebensversicherung AG,
Schwarzer Weg 28, D-22309 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; market research; business
management; operation of a call centre, particularly
brokerage of contracts.
KL. 36:  Insurance administration, financial services;
brokerage in the field of insurance, building and loan
contracts, real estate and capital investments; consultancy
and brokerage in the field of credit affairs, also via the
Internet; funds, capital and real estate management;
operation of a call centre, particularly financial and
insurance counselling.
KL. 42:  Operation of data bases, also in the Internet;
development of computer software; webhosting.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.22, 301 73 110.1/36

(111) Int. reg. nr.: 783331
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

ESCADA
(730) Innehaver: Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D-
85609 Aschheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, cosmetics.
KL. 9:  Spectacles and sunglasses.
KL. 14:  Jewellery, fashion jewellery, precious stones,
clocks and watches.
KL. 18:  Goods made of leather and imitations of leather,
namely bags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles made
of leather, in particular purses, wallets, briefcases, key
cases; travelling bags and trunks, umbrellas, parasols.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783333
(151) Int. reg. dato: 2002.05.08

(540)

STEELBOND
(730) Innehaver: Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7, NL-
4191 MZ Geldermalsen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; paint-like
protection layers.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.11.14, 705201

(111) Int. reg. nr.: 783336
(151) Int. reg. dato: 2002.06.26

(540)

LIZZIE
(730) Innehaver: Elizabeth French Plc, Unit 10 Stretton
Distribution Center, Barleycasle Lane, Appleton,
Warrington WA4 4QT, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics; perfumery; soaps, shampoos; lotions;
essential oils; preparations for the skin and hair; lotions
and creams, all for personal use.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783337
(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

(540)

(730) Innehaver: Jose Vicente Sanchez, Fernanda
Santamaria, 15, 03204 Elche, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Footwear (excluding orthopaedic footwear),
belts (clothing).

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
ES, 2002.01.18, 2.449.418

(111) Int. reg. nr.: 783340
(151) Int. reg. dato: 2002.06.21

(540)

PLANUS
(730) Innehaver: Loewe Opta GmbH, Industriestrasse
11, D-96317 Kronach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Television reception apparatuses, radio reception
apparatuses, hi-fi apparatuses, CD-players, tape
recorders, audio amplifiers, active loudspeakers, video
recorders, multimedia terminals.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783341
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Curtis 1000 Europe AG, Gottlieb-
Daimler-Strasse 1, D-56564 Neuwied, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Envelopes, padded envelopes.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783342
(151) Int. reg. dato: 2002.04.26

(540)

AMLOZEK
(730) Innehaver: Adamed Sp.z.o.o., Pienkow 149, 05-
152 Czosnow, PL

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

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783349
(151) Int. reg. dato: 2002.05.24

(540)

SCALFARO
(730) Innehaver: Scalfaro GmbH & Co KG, 22
Schoenblickstrasse, D-75242 Neuhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloy and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, amulets, anchors for clock and
watch-making; containers of precious metal for household
and kitchen; chronometers and chronoscopes; trinkets and
charms; cases for watches; clock hands for clock and
watch making; needle cases of precious metal; watch
springs; flasks of precious metal; hat ornaments of
precious metal; tie pins and tie bars; watches; clock and
watch cases; pendulums for clock and watch making;
watch crystals; watch chains; movements for clocks and
watches; dials for clock and watch making; clockworks;
alarm clocks; cigarette and cigar holders of precious metal.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.13, 301 70 528.3/14

(111) Int. reg. nr.: 783352
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

STAR COOL
(730) Innehaver: Mærsk Container Industri A/S,
Bjerndrupvej 47, Almstrupmark, DK-6360 Tinglev, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Containers of metal.
KL. 11:  Refrigerating plants and installations;
refrigerating containers.
KL. 12:  Refrigerator carriages.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.04.30, VA 2002 01842
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(111) Int. reg. nr.: 783353
(151) Int. reg. dato: 2002.06.14

(540)

SUNSITIVE
(730) Innehaver: Imego AB, Arvid Hedvalls Backe 4, S-
411 33 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronical sensors for measuring solar radiation.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
SE, 2001.12.18, 01-07894

(111) Int. reg. nr.: 783355
(151) Int. reg. dato: 2002.05.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fattoria Monsanto di Fabrizio Bianchi,
46, Corso Sempione, I-21013 Gallarate, IT

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

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
IT, 2001.11.30, MI2001C012203

(111) Int. reg. nr.: 783356
(151) Int. reg. dato: 2002.04.10

(540)

EWAX
(730) Innehaver: Sasol Wax GmbH, Worthdamm 13-27,
D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Chemical products for commercial use, especially
natural and synthetic paraffins as well as paraffin related
products.
KL. 35:  E-commerce services, namely negociation,
conclusion and handling of commercial business
(purchasing and sales of goods and technical know how)
online, especially for natural and synthetic paraffins as
well as paraffin related products; e-commerce services,
namely presentation of goods and services.
KL. 42:  Technical and organisational advice when
proceeding to trade online.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.05, 301 63 564.1/01
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(111) Int. reg. nr.: 783391
(151) Int. reg. dato: 2002.03.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: InterMedia Solutions AG, Liebigstrasse
6, D-85551 Kirchheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software.
KL. 35:  Electronic data processing consultation in the
field of Internet.
KL. 41:  Courses of training.
KL. 42:  Software design; services of a multimedia agency,
namely hardware and software consultation; all
aforementioned services contained in this class.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.12, 301 54 630.4/42

(111) Int. reg. nr.: 783403
(151) Int. reg. dato: 2002.04.25

(540)

EURODIS ELECTRON
(730) Innehaver: Eurodis Electron Plc, Electron House,
43 London Road, Reigate, Surrey RH2 9PW, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical and electronic components; resistive
components and devices; semiconductor components and
devices; capacitors; connectors, electronic filters; resistors
and semiconductors; electromechanical apparatus and
instruments; optoelectronic apparatus and instruments;
piezoelectronic apparatus and instruments; computer
hardware and computer software; parts and fittings for all
aforesaid goods; publications, technical literature and data
sheets in electronic format; CD-ROMs.
KL. 42:  Professional consultancy, design and advisory
services, all relating to the selection and operation of
electrical and electronic components; online advisory
services relating to the selection and operation of electrical
and electronic components; product development and
technical support services.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
GB, 2001.10.30, 2284362
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(111) Int. reg. nr.: 783420
(151) Int. reg. dato: 2002.03.07

(540)

KÖGEL
(730) Innehaver: Kögel Fahrzeugwerke AG,
Daimlerstrasse 14, D-89079 Ulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Transport containers and interchangeable
containers of metal or a combination of metal with wood
and/or plastic with a stake-body, box or insulated design;
the aforementioned goods also being used for combined
transport road/rail, as alterable small containers for just-
in-time transport between premises and/or specifically for
the transport of paper rolls, coils and/or bulk goods.
KL. 12:  Vehicles and apparatus for locomotion by land,
air or water, additionally for terminals, airports or other
loading and unloading facilities and also as driven or
remote-controlled vehicles and apparatus; superstructures
and trailers for utility vehicles including stake-body
superstructures, lorry superstructures, lorry chassis,
lorry trailers, semi-trailers; the aforementioned goods also
being used for combined transport road/rail and/or
specifically for the transport of paper rolls, coils and/or
bulk goods.
KL. 20:  Transport containers and interchangeable
containers of wood, plastic or a combination of these
materials with a stake-body, box or insulated design; the
aforementioned goods also being used for combined
transport road/rail, as alterable small containers for just-
in-time transport between premises and/or specifically for
the transport of paper rolls, coils and/or bulk goods.
KL. 36:  Leasing of cars and apparatus for locomotion by
land, air or water, of superstructures and trailers for
utility vehicles including stake-body superstructures,
lorry superstructures, lorry chassis, lorry trailers, semi-
trailers, transport containers and interchangeable
containers.
KL. 39:  Rental of vehicles and apparatus for locomotion
by land, air or water, of superstructures and trailers for
utility vehicles including stake-body superstructures,
lorry superstructures, lorry chassis, lorry trailers, semi-
trailers, transport containers and interchangeable
containers.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.09.18, 301 55 571.0/12

(111) Int. reg. nr.: 783424
(151) Int. reg. dato: 2002.03.06

(540)

CRISTAL
(730) Innehaver: Ondeo Degremont, 183, avenue du dix-
huit juin 1940, F-92500 Rueil Malmaison, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus, equipment and installations for
processing, purification, clarification, decantation,
flotation, physical or physico-chemical filtration of
waters and of all aqueous solutions; apparatus and
installations for softening, deionizing, desalting, cooling,
heating, evaporating, crystallizing, aerating, disinfecting,
sterilizing and filtering waters and aqueous solutions;
supply and distribution apparatus and installations for
waters and aqueous solutions; permeable and semi-
permeable membranes for apparatus and equipment for
treating water and aqueous solutions, membrane treatment
equipment (for ultrafiltration, nanofiltration,
hyperfiltration or reverse osmosis), metal or textile
cartridge filters, sand filters, activated carbon filters or
filters with any other granular material; equipment for
iron removal, manganese removal and biological
elimination of pollutive, organic and mineral compounds,
contained in water; equipment for disinfecting and
sterilizing liquid and gas fluids by ultraviolet radiation and
other radiation methods; air conditioning and deodorizing
installations and apparatus; membrane biological reactors
with adding and recirculation of coal powder, in particular
in treatment of water and aqueous or hydro-organic
solutions; installations and apparatus used for
denitrification, nitrification and elimination of organic
compounds for the drinking water sector.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.10.08, 01 312 4693
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(111) Int. reg. nr.: 783425
(151) Int. reg. dato: 2002.03.07

(540)

(730) Innehaver: Internationaler Verein für
zukunftsfähiges Bauen und Wohnen natureplus eV,
Kleppergasse 3, D-69151 Neckargemünd, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Provision of digital data for retrieval via
telecommunication lines and internal and external
networks.
KL. 41:  Organizational and execution of seminars; issue
of publications, especially magazines, papers, books,
brochures, also by means of electronic media.
KL. 42:  Consulting regarding environmental protection;
services of an engineer, chemical engineer, physicist,
especially counselling, inspections, evaluations, expert
valuations, examinations, monitoring and certification in
the area of environmental protection, power engineering
and heat technology, especially with respect to building
materials for buildings; compilation of programs
(definition of the contents of a standard) for the
measurement of quality standards and the execution of
certification of quality standards; services of a chemical
laboratory and an organizational unit for certification;
granting of licences for industrial property rights; leasing
of access time to databases (computer services).

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.10.15, 301 59 722.7/42

(111) Int. reg. nr.: 783431
(151) Int. reg. dato: 2002.06.03

(540)

PROM
(730) Innehaver: Huhtamaki Nederland BV, Zuidelijke
Industrieweg 3-7, NL-8801 JB Franeker, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including
wrappings and packaging materials made of paper,
cardboard and moulded fibre; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; plastic materials for
packaging (not included in other classes).
KL. 20: Packaging made of plastics, bottle casings of
wood, packaging containers of plastic.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.04.08, 704450

(111) Int. reg. nr.: 783433
(151) Int. reg. dato: 2001.12.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: International Standards Trading BV,
Delften 23 hal 25 c, B-2390 Malle, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; vehicle parts and accessories not included in
other classes, such as spoilers, rearview mirrors, window
panes, windscreen wipers, hubcaps, shock absorbers,
mudflaps, accessories and vehicle body parts, steering
wheels, steering gear casings, gearboxes, brakes, brake
segments, brake linings, direction indicators, doors,
pneumatic tyres, seats, luggage carriers, luggage nets,
engine hoods, safety belts, child car seats, clutch
mechanisms; drive belts, driving chains, propulsion
mechanisms and drive shafts for land vehicles.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.06.25, 699754
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(111) Int. reg. nr.: 783456
(151) Int. reg. dato: 2002.01.08

(540)

ADW-BEST
(730) Innehaver: DIY World GmbH, Sortimente und
Service, 37-39, Oberkamper Strasse, D-42349 Wuppertal,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Ironmongery; small items of metal hardware
(included in this class), including nails, screws, nuts,
bolts, pins, hooks, chains, rivets, eyelets, rings; threaded
rods of metal, aluminium foil; non-electric cables and
wires of metal; wire goods; safe boxes of metal; letter
boxes and newspaper boxes of metal; rolls of metal;
material for the repair of shoes (included in this class);
heel and sole plates for boots; holders and strips of metal
for tools, hose clips, hose holders of metal, handles and
telescopic sticks of metal, espaliers and stakes for the
supports of plants and branches, nets for the protection
of plants and trees, flower lattices, espalier lattices,
compost silos of metal, bird baths and birdhouses of
metal, transportable greenhouses of metal, flower baskets
of metal, boxes and containers of metal.
KL. 8:  Squeeze guns for cartridges, sink cleaners, pipe
cleaning shafts, buffing wheels, lawnmowers, lawn
aerating devices, all aforementioned goods only hand
operated and non-electric; hand operated tools for the
treatment of lawn, lawn trimmers, hand tools for the
garden, hand operated apparatus used in agriculture,
horticulture and forestry; whetstones, wire tension
adjusters; hand tools; clamping tools, tile laying tools, in
particular tools for cutting and trimming tiles, insert tools
for hand operated tools; cutlery (included in this class),
scissors, razors; bench vices of wood and/or metal.
KL. 9:  Fire extinguishers; welding apparatus, holders for
electrodes, soldering apparatus (electric), soldering irons,
soldering copper points, soldering rods, measuring tools,
electric tools, in particular testing devices for vehicle
lights, spark plug testing devices, electronic metal
detectors and line finders, apparatus for measuring light,
humidity and pH values; welding electrodes, portable
magnets, magnifying glasses, electronic anti-theft devices;
voltage detectors, warning triangles; protective work
clothing, in particular protective helmets, protective suits,
aprons, gloves; ear protection apparatus, protective
goggles, respiratory masks, hand protection shields,
protection shields, kneeling pads, namely kneeling
protectors for workers.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.07.23, 301 44 111.1/06

(111) Int. reg. nr.: 783458
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

(730) Innehaver: Hengst International BV, Broekslagen
8, NL-8331 TJ Steenwijk, NL

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

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783461
(151) Int. reg. dato: 2002.04.19

(540)

DIALIP
(730) Innehaver: EuroMedix NV, Vaartdijk 59, B-3018
Leuven, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Portable electronic apparatus (software included)
for measuring, filing and transmitting of personal medical
data.
KL. 10:  Electronic apparatus for medical use.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.10.29, 704412
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(111) Int. reg. nr.: 783464
(151) Int. reg. dato: 2002.02.05

(540)

(730) Innehaver: Salomon Hitburger GmbH, Nordring
13, D-63762 Grossostheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, seafood, poultry, game and products
prepared from the above, including fresh, frozen, cooked,
roast, lightly roast, smoked, fried and/or air-dried
products, including roasts, ham and preserved meat
products; charcuterie, also in cooked, roast and/or smoked
and/or air-dried forms, including charcuterie, poultry,
game, seafood and fish pâtés; dried, cooked, frozen,
preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry and
game, fruit and vegetables; preserved charcuterie, fruit and
vegetables and preserves consisting in meat preparations
with sauce, preserves and preparations based on meat,
fish, seafood, game, poultry, vegetables, fruit and
containing pasta; prepared salads with meat, charcuterie,
game, poultry, fish and vegetable bases in fresh or
preserved forms; soups with or without meat; meat
extracts in solid or liquid form, stock extracts and stock
products, jellies of meat and charcuterie, jellied meat;
edible fats, including frying fats, semi-prepared or ready-
to-cook dishes, mainly consisting of meat, fish, seafood,
poultry, game and/or charcuterie and containing garnishes
of prepared vegetables, potatoes, rice, pasta and/or fruit;
dietetic preparations based on meat and dietary products
based on meat, poultry, game and/or fish, except those for
medical use; jellies, jams, fruit coulis; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; preserves of meat, fruit and
vegetables and preserves consisting in meat preparations
with sauce, mixed preserves and preparations based on
meat, fish, seafood, game, poultry, vegetables, fruit; semi-
prepared or ready-to-cook dishes essentially made with
meat, fish, seafood, poultry, game and/or charcuterie and
also dishes containing preparations of vegetables,
potatoes and/or fruit.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
yeast powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; pasta; sauces,
including salad dressings, with or without meat; dishes
containing preparations made with rice and or pasta;
pastries containing stuffings consisting mainly of meat,
poultry, game, fish, seafood or charcuterie; pasta prepared
with meat; bakery and pastry products and also products
made by combining the above with the following
products: meat, fish, seafood, poultry and game, fruit,
vegetables, pasta and in particular minced meat enveloped
in pastry, fish and/or seafood and vegetables; hamburgers
in a hamburger bun, hotdogs; pasta with or without
stuffing; pastries primarily consisting of stuffings of
meat, poultry, game, fish, seafood or charcuterie; pasta,
pastry and bakery products containing meat, and
products made by combining the above with the following
products: meat, fish, seafood, poultry and game, fruit,
vegetables, pasta; pastries, containing pork and poultry,
minced meat enveloped in pastry, fish and/or seafood and
vegetables; hamburgers, hotdogs; meat pâté.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783474
(151) Int. reg. dato: 2002.05.03

(540)

TANFOGLIO
(730) Innehaver: Cybergun, 9-11, rue Henri Dunant, F-
91070 Bondoufle, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Measuring, sighting and simulation apparatus and
instruments for shooting, recorded video games, coin-
operated amusement machines, game apparatus and games
designed to be used only with a television set, game
apparatus designed for use with firearm replicas for
virtual shooting purposes.
KL. 28:  Games, toys, firearm replicas and models and
their components (excluding sights) and accessories,
projectiles and ammunition for such models and replicas,
firearm replicas and models for virtual shooting and their
components; firearm replicas and models for use with a
target and/or an electronic display device as well as their
components.
KL. 38:  Communication via computer terminals for use
with firearm replicas and models for virtual shooting or
with models or firearm replicas using a target and/or an
electronic display device.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783478
(151) Int. reg. dato: 2002.04.24

(540)

(730) Innehaver: Linco Food Systems A/S,
Vestermøllevej 9, DK-8380 Trige, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools.
KL. 9:  Apparatus and instruments for weighing and
measuring.
KL. 37:  Repair and installation services.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.26, VA 2002 00807

(111) Int. reg. nr.: 783487
(151) Int. reg. dato: 2002.04.19

(540)

TROGG
(730) Innehaver: Solihin Hoeppner, Whitebank Farm
Cottage, Methven, Perthshire PHI 3QU, Skottland, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Decorative items, artistic products and objet
d’art made from semi precious and precious stones.
KL. 19:  Carvings of stone, works of art of stone,
concrete or marble, decorative articles (other than badges)
made of stone.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783490
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: Nonogawa Shoji Ltd, 18-15,
Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-
0002, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and
fragrances.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
JP, 2002.04.26, 2002-34582
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(111) Int. reg. nr.: 783491
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: Nonogawa Shoji Ltd, 18-15,
Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-
0002, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and
fragrances.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
JP, 2001.12.04, 2001-108162

(111) Int. reg. nr.: 783495
(151) Int. reg. dato: 2002.05.31

(540)

EKSTRÖMS
(730) Innehaver: Procordia Food AB, S-241 81 Eslöv, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
ready-cooked meals mainly consisting of meat, fish,
poultry or game; preserved, dried and cooked fruits,
vegetables and roots; jellies, jams, marmalades, fruit
sauces, stewed fruit; soups; eggs, milk and other dairy
products; edible oils and fats; pickles.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals; pasta, ready-cooked meals mainly consisting of
pasta or rice; granola, pies, pizzas, pastry; bread, biscuits,
cakes, sweets, pastry and confectionery, custard,
chocolate, puddings, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
KL. 32:  Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; juices; syrups and other preparations for
making beverages.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783527
(151) Int. reg. dato: 2002.05.06

(540)

(730) Innehaver: Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV,
Wattstraat 61, NL-2723 RB Zoetermeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wines, liqueurs and alcoholic beverages (except
beers) of Greek origin.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783528
(151) Int. reg. dato: 2002.05.13

(540)

(730) Innehaver: Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV,
Wattstraat 61, NL-2723 RB Zoetermeer, NL

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

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783529
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

MEDIA WISE
(730) Innehaver: OMD Denmark A/S, Dortheavej 3,
DK-2400 København NV, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising and advertising services, assistance
in business management and business administration,
assistance in management of office functions.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783540
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

(730) Innehaver: Special Sports Amstelveen BV, Jan van
Gentstraat 160, NL-1171 GP Badhoevedorp, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Apparatus and instruments for sports, body-
building and gymnastics not included in other classes.
KL. 41:  Education and entertainment; providing of
training; providing recreation facilities; courses and
training in the field of sports, physical health and
recreation; physical training, health club services in the
field of aerobics, fitness and combinations thereof and/or
similar disciplines; sports instructions; services of sports
centres, namely organization of sports events and courses
in self-defence.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
BX, 2001.11.22, 705402

(111) Int. reg. nr.: 783545
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

(730) Innehaver: Nonogawa Shoji Ltd, 18-15,
Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-
0002, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and
fragrances.

Gazette nr.: 14/02

(300) Prioritet:
JP, 2002.04.26, 2002-34581

(111) Int. reg. nr.: 783546
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

FIX
(730) Innehaver: AB Lindex, S-441 84 Alingsås, SE

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

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783554
(151) Int. reg. dato: 2002.06.03

(540)

(730) Innehaver: Toyo Boseki KK, 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8230, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Synthetic paper.

Gazette nr.: 14/02
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(111) Int. reg. nr.: 783558
(151) Int. reg. dato: 2002.05.14

(540)

(730) Innehaver: Frutas y Verduras Juan Marin Bravo
SL, Camino de Cartagena, S/N, 30800 Lorca, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

Gazette nr.: 14/02

(111) Int. reg. nr.: 783561
(151) Int. reg. dato: 2001.07.25

(540)

(730) Innehaver: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler
GmbH, Dieselstrasse 33-45, D-42389 Wuppertal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Solder water.
KL. 2:  Rust removing agent.
KL. 3: Industrial cleaning products, handwashing pastes,
abrasive products, grinding pastes; all the aforementioned
goods for industrial use.
KL. 4:  Technical oils and greases; lubricants; fuel gases
for commercial and industrial use (for example propane
gas).
KL. 6:  Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter
fasteners; gutter expansion compensators; cast-iron pipe
covers; gutter bracket; attaching sleeves; oblique sleeves;
cast-iron pipe elbows; pipe connections; knee joints for
bases; articulated ducts; gutter pots; storm drains and
rain-water distributors; rain-water pipe clamps; collectors
for leaves; gutter screens and filters; safety roof hooks;
snow gutter boards; joining sleeves and connecting parts;
overlay plates made of metal; supports for snow gutter
boards; snow collecting strips; snow collecting tubes;
snow collecting supports; raising elements; snow and ice
supports; safety grates; clamp holders; grate supports;
connecting parts for movable grates; sludge disposal
pipes; framework for sludge disposal pipes; pipe
couplers; ventilation hoods; chimney pieces; collecting
bars for pebble stones; double roof steps; boxed gutters;
caisson attachment brackets; boxed gutter bases; boxed
gutter hooks; boxed gutter brackets; pipe elbows;
walkway supports; dormer windows; grates for
protection from birds; sheet metal plates made of zinc,
copper, stainless steel, aluminium; zinc and/or copper
perforated strips; metal roof plates; expansion joint
strips; expansion elements; single-head elements; half-
balls and ball quarters; zinc and/or copper round and flat
irons; galvanized bands; perforated bands, pantile sheets;
corrugated sheets; trapezoid-shaped sections; facade
plates; expansion strips; sheet lead; brazing tin; gargoyles;
slate pins; pins; belt pins; metal pins; plumber’s screws;
dyed-wood screws; ring screws; slip sheets; looped
strips, holding accessories; step kit set; swinging boss;
pipe branches; gliders; fixed points; sealing strips; blind
rivets; weathercock; tower cross; roof tip with or without
star; roof pommels; weather vane; ball; roof and facade
plates; tiles of metal; staircases; prefabricated dormer
windows; facade sections; false-ceiling strips; false-ceiling
stretching strips; iron framework; vapor barriers; debris
chutes; joints for flat roofs; structure-protection plates
and strips; fascia board assemblies; domed skylights;
illuminated strips; roof drains; roof scaffolding; antenna
hoods; dyed lead; connecting pipes; chimney hoods;
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ventilation sections; wall hooks; rafter-plate ventilation
combs; building materials of metal; windows, doors,
staircases, gates, specifically garage doors, exterior
entrance doors, skylights; window frames, window parts,
all made of metal; iron fittings, locks and hinges for doors
and windows of metal; strut sets, namely struts and
handles for indoor and outdoor use, push bars, door
knobs, door knob panels, escutcheon plates, ringer plates,
name plates, door knockers, house numbers, mail slots,
namely mail boxes as well as flaps for mail boxes;
multiple locks for door systems of metal as multi-lock
protection from burglary including locks, lock fittings,
lock partitions, heelposts and bolts, cylinders and locking
cylinders and installations made thereof, door openers,
door strips, iron fittings for sliding doors, door casement
bolts, protective fittings, additional door protections,
namely door chains, strong security locks, additional case
locks, door barriers, protective fittings, panic locks and
panic fittings, warning and display panels, door gaskets
and door vents, especially for fire protection, sound
insulation, smoke protection, namely perforated sheet
metal, ventilation sheets, insertable sheets, sliding
ventilation plates, air grates, lining vent plates, door
blockers and door buffers, soleplate sheets; door linings
for protection from gunshots; replacement sets for
corridor and entrance doors including door fittings and for
apartment doors, side entrance doors and house entrance
doors of aluminium, brass, nylon, stainless steel, wrought
iron and bronze; canopies, attic staircases, sun screening
elements; surface-water drainage systems including
culvert elements, culverts, edge protection and grates; all
aforementioned goods included in this class; parts for the
aforementioned goods (included in this class); gas
cylinders, seals, solders and welding rods, cast-iron pipe
covers; cast-iron pipe elbows; weathercock; weather vane;
ball; dyed lead; door fittings, lock fittings, heelposts and
locks, cylinders and locking cylinders and installations
made thereof, iron fittings for sliding doors, door
casement bolts, protective fittings, door chains, protective
fittings, and panic fittings, perforated sheet metal,
ventilation sheets, insertable sheets, soleplate sheets; iron
fittings, locks and hinges for furniture, windows and
doors, made of metal.
KL. 7:  Machine tools; mechanically-operated tools,
especially hand-held electrically or pneumatically-
operated tools as well as inserts therefor; clamping tools,
electric tools; mechanically-operated construction
apparatus and tools; welding and brazing equipment;
parts (included in this class) and accessories for welding
and brazing equipment, namely end pieces, pressure-
reducing valves, circuit breakers, gases, hard soldering
kits, propane brazing outfits, welding current generators,
welding joint shapers, annealing installations, centering
devices, central suction units.
KL. 8:  Manually-operated tools; manually-operated
construction apparatus and tools; spatulas.
KL. 9:  Measuring implements; eyewear, specifically
protective eyewear, protective eyewear for welders;
protective work clothes, specifically protective clothing
for welders, clothing for protection from chemical
products and acids, special protective clothing, protective
gloves; protective helmets; safety footwear; electric drives
for garage and entrance doors as well as accessories
relating thereto, namely electric motors and wireless

remote controls (included in this class); computer
software for welding technology; electric soldering guns,
electric soldering irons, electrical welding units, flux-cored
electrodes, stackable electrodes, tungsten electrodes.
KL. 10:  Safety earmuffs; characteristic parts and
accessories for protective earmuffs, namely spare sealing
pads, inserts, head bracket paddings, ear protection
muffs, ear plugs.
KL. 11:  Lighting fixtures, incandescent lamps.
KL. 12:  Traveling crabs, wheelbarrows and pallet lifts.
KL. 17:  Flexible hoses (not made of metal), specifically
safety water-pipes, flat pipes for construction and for
industrial use, multi-purpose and industrial pipes, water-
pipes for industrial use, compressed-air hoses, universal
pipes, autogenous welding pipes, propane pipes;
accessories for flexible hoses, namely couplers for flexible
hoses and screw couplings for flexible hoses; technical
rubber products; watertight disks; socket watertight
bands; hose couplings, welding hoses, attaching sleeves;
oblique sleeves; pipe connections; articulated ducts; rain-
water pipe clamps; pipe elbows; sealing tapes; seals for
flat roofs; watertight disks; socket watertight bands;
waterproof packings for roofs.
KL. 19:  Gutters, rain-water pipes and elbows; gutter
supports and hooks, clamps; gutter bases; gutter
fasteners; gutter expansion compensators; cast-iron pipe
covers; gutter brackets; cast-iron pipe elbows; knee joints
for bases; gutter pots; storm drains and rain-water
distributors; collectors for leaves; gutter screens and
filters; snow gutter boards; joining sleeves and connecting
parts; supports for snow gutter boards; snow collecting
strips; snow collecting tubes; snow collecting supports;
raising elements; snow and ice supports; safety grates;
clamp holders; grate supports; connecting parts for
movable grates; sludge disposal pipes; framework for
sludge disposal pipes; pipe couplers; ventilation hoods;
chimney pieces; collecting bars for pebble stones; double
roof steps; boxed gutters; caisson attachment brackets;
boxed gutter bases; boxed gutter hooks; boxed gutter
brackets; walkway supports; dormer windows; grates for
protection from birds; trapezoid-shaped sections; facade
plates; expansion strips; gargoyles; slip sheets; looped
strips, holding accessories; step kit set; swinging boss;
pipe branches; gliders; fixed points; weathercocks; tower
cross; roof tip; roof pommels; weather vanes; balls;
concrete tiles; clay tiles; corrugated plates; roof and facade
plates; slate plates; attic staircases; prefabricated dormer
windows; facade sections; false-ceiling strips; false-ceiling
stretching strips; iron framework; vapor barriers; debris
chutes; structure-protection plates and strips; fascia
board assemblies; domed skylights; illuminated strips;
roof drains; roof scaffolding; antenna hoods; dyed lead;
connecting pipes; chimney hoods; ventilation sections;
rafter-plate ventilation combs; building materials not of
metal; windows, doors, staircases, gates, specifically
garage doors, exterior entrance doors, skylights; window
frames, window parts, all not of metal; door knob panels,
door knob escutcheon plates, mail slots, namely mail
boxes as well as flaps for mail boxes; door fittings; lock
fittings, lock partitions, heelposts and bolts, cylinders and
locking cylinders and installations made thereof; iron
fittings for sliding doors, door casement bolts, protective
fittings, additional door protections, namely door chains,
protective fittings, panic fittings, mail boxes and
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installations consisting thereof; warning and display
panels; door gaskets and door vents; especially for fire
protection, sound insulation, smoke protection, namely
perforated sheet metal, ventilation sheets, insertable
sheets, soleplate sheets, sliding ventilation plates, air
grates, lining vent plates, door linings for protection from
gunshots; boards, plates, shaped sections, battens and
panels, plywood, linings for walls and ceilings, shapes,
parquet floors, laminates; canopies, attic staircases, sun
screening elements; surface-water drainage systems
including culvert elements, culverts, edge protection and
grates; all aforementioned goods included in this class;
parts for the aforementioned goods (included in this
class).
KL. 20:  Tool cabinets and empty toolboxes made of
wood and/or metal, workbenches made of wood and/or
metal; carpenters’ benches; equipment for warehouses and
commercial establishments, namely cabinets and shelves;
welding tables; metal fittings, locks and hinges, locks and
hinges for furniture, windows and doors, each time made
of plastic material; round wooden hooks; safety roof
hooks; gutter support pins; holder pins for tarred paper;
slate pins; pins; belt pins; blind rivets; supporting strut
sets, namely struts and handles for indoor and outdoor
use, push bars, door knobs, ringer plates, name plates,
door knockers, house numbers, window handles, door
locks, multiple locks for door systems as multi-lock
protection from burglary including locks, door openers,
door strips, additional door protections, namely strong
security locks, additional case locks, door barriers, panic
bolts, door blockers and door buffers.
KL. 25:  Disposable protective garments, clothing for
painters and clean rooms, aprons and clothing with back
support; weather protection clothing; clothing for
professional use; gloves; gloves for technical use; shoes
and boots; soles; warning protection clothing.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.04.24, 301 26 179.2/06

(111) Int. reg. nr.: 783564
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

SCHINDLER ID
(730) Innehaver: Schindler Aufzüge AG, 13,
Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts, escalators, moving walkways.
KL. 9:  Command devices for lift operations, screens,
data recording and control apparatus (data processing
apparatus), apparatus for reception, recording,
transmission, transformation, output and reproduction of
data, languages, texts, signals, sounds and images including
multimedia appliances, data storage devices; software
(included in this class); all the aforesaid products for lifts,
escalators and conveying belts.
KL. 35:  Compiling, systematisation and supplying of
multimedia contents for advertising and sales purposes.
KL. 38:  Provision of access to multimedia contents;
transmission of data from a databank, dissemination and
transmission of multimedia contents.
KL. 45:  Property security services.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.02.13, 499258

(111) Int. reg. nr.: 783566
(151) Int. reg. dato: 2002.05.24

(540)

VENTAVIS
(730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D-
13353 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations for inhalation for the
treatment of pulmonary hypertension.
KL. 10:  Medical instruments, namely inhalators for the
treatment of pulmonary hypertension.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 783568
(151) Int. reg. dato: 2002.06.17

(540)

CHICKEN POPS
(730) Innehaver: Moy Park Ltd, The Food Park, 39
Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Northern Ireland,
BT63 5QE, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Chickens (not live) and food products made
wholly or substantially wholly from chicken all for
human consumption; prepared meals and snack foods and
ingredients therefor.
KL. 30:  Prepared meals and ingredients therefor; snack
foods; cereals and foodstuffs made from cereals.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
GB, 2002.02.09, 2292369

(111) Int. reg. nr.: 783572
(151) Int. reg. dato: 2002.03.28

(540)

GENESTAR
(730) Innehaver: Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu,
Kurashiki-shi, Okayama-ken 710-8622, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals; adhesives (not for stationery or
household purposes); plant growth regulating
preparations; fertilizers; ceramic glazings; higher fatty
acids; non-ferrous metals; non-metallic minerals;
photographic supplies; chemical test paper, artificial
sweeteners; flour and starch for industrial purposes;
unprocessed plastics (plastics in primary form); pulp.
KL. 17:  Mica (raw or partly processed); valves of rubber
or vulcanized fiber (not including machine elements);
gaskets; junctions for pipes (not of metal); joint packings;
fire hoses; asbestos safety curtains; oil barriers; electrical
insulating materials; washers of rubber or vulcanized fiber;
horseshoes (not of metal); chemical fiber (not for textile
use); asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and
covered rubber yarn (not for textile use); chemical fiber
yarn and thread (not for textile use); asbestos yarn;
asbestos fabrics; asbestos felt; rubber cords and laces;
asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial
packaging containers of rubber; rubber stoppers; rubber
lids and caps (for industrial packaging containers); plastic
sheeting for agricultural purposes; condenser paper;
asbestos paper; vulcanized fiber; plastic semi-worked
products (for use as material); rubber (raw or semi-
worked); soundproofing materials (not for building
purposes); asbestos boards; asbestos powder.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
JP, 2002.03.06, 2002-017131
JP, 2002.03.06, 2002-017132

(111) Int. reg. nr.: 783577
(151) Int. reg. dato: 2002.07.03

(540)

(730) Innehaver: Panalpina Welttransport (Holding) AG,
Viaduktstrasse 42, Postfach, CH-4002 Bâle, CH

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

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 783629
(151) Int. reg. dato: 2002.04.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Altadis SA, Eloy Gonzalo 10, 28010
Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40:  Printing services.
KL. 41:  Photographic services.
KL. 42:  Professional services of architects, physicists
chemists, engineers; design services for graphic arts and
industrial design.
KL. 43:  Provision of food and drink in restaurants,
services provided by establishments supplying fast food
and drinks, restaurant, bar, cafeteria services, self-service
restaurants and fast-food restaurants and snackbars; hotel
and temporary accommodation services; leasing agency
services (accommodation, hotels, boarding houses); youth
holiday camp and holiday home services; exhibition site
management.
KL. 44:  Services of beauty parlours, hairdressing salons,
massage parlours and Turkish baths; services of hospitals,
rest and convalescent homes; services provided by
doctors and veterinarians.
KL. 45:  Dating services.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783630
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

TERRASOLA
(730) Innehaver: Jean Leon SL, Chateau León, 40, 08775
Torrelavit, ES

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

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783636
(151) Int. reg. dato: 2002.02.28

(540)

DATAGREFFES
(730) Innehaver: Olivier Denfer, 1 Quai de Corse, F-
75004 Paris, FR og Pascal Beder, 1 Quai de Corse, F-
75004 Paris, FR og Sylvie Lemercier-Regnard, 1, Quai de
Corse, F-75004 Paris, FR og Bernard Guenix, 1, Quai de
Corse, F-75004 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Telecommunications, news and information
agencies, communications via computer terminals,
computer transmission of information.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, reviews,
newspapers, records or films; show and film production;
performing arts’ agencies; rental of films, phonographic
recordings, cinema projection apparatus and theatre
scenery accessories; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes;
organisation of games; operating cinema facilities;
amusement parks; news reporters services; videotape
filming.
KL. 42:  Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; engineering services; professional
consultancy unrelated to business dealings; design
(development) of computer software; prospecting;
materials testing; laboratories; rental of computer
equipment for research in the field of legal affairs; leasing
access time to a database server centre.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 783651
(151) Int. reg. dato: 2002.05.13

(540)

(730) Innehaver: C G M SpA, 22/24, via Modena, I-
42015 Correggio, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopaedic articles.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.01.25, RE2002C000017

(111) Int. reg. nr.: 783666
(151) Int. reg. dato: 2002.04.03

(540)

(730) Innehaver: Ahold Retail Services AG,
Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors;
non-electric can openers; pedicure sets and manicure sets.
KL. 16:  Paper, writing paper, wrapping paper, packaging
material made of paper, filter paper, toilet paper,
envelopes, cardboard and goods made thereof (included in
this class); printing products, newspapers, magazines,
periodicals, books, notebooks, calendars, bookbinding
material; photographs, postcards, stationer’s articles,
pencils, colouring pencils, pens, stylographs, inks,
drawing instruments, drawing materials, adhesives for
stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture), rubber erasers, rulers, erasing products,
staplers (office supplies), paper shredders (for office
use), mimeograph machines; teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); paper bags, plastic bags; type (letters),

printing blocks; albums, non-textile labels.
KL. 18:  Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins,
hides, furs; travelling trunks, suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses for horses
and saddlery articles; unfitted vanity cases, collars for
animals; beach bags.
KL. 21:  Household and kitchen utensils and containers,
combs and sponges; brushes; brushware materials;
material for cleaning; steel wool; unworked or semiworked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class; pails; rags; cleaning
rags.
KL. 24:  Fabrics; bed and table linen; curtains, bedding,
wall hangings, mosquito nets made of textile materials;
textile products included in this class; bed and table
covers.
KL. 25:  Clothing, ready-made clothing for men, ready-
made clothing for women, children’s clothing, clothes for
babies, clothes for young people; swimwear, underwear,
lingerie, socks, tights; footwear, headwear.
KL. 28:  Playing cards.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.01.07, 497202

(111) Int. reg. nr.: 783675
(151) Int. reg. dato: 2002.05.07

(540)

ILLYWORDS
(730) Innehaver: Illycaffe’ SpA, 110, Via Flavia, I-34147
Trieste, IT

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

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
IT, 2002.03.15, MI2002 C 00 2660



Norsk varemerketidende internasjonale registreringer       nr 43 - 2003.10.20

102

(111) Int. reg. nr.: 783679
(151) Int. reg. dato: 2002.05.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nonogawa Shoji Ltd, 18-15,
Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-
0002, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, dentifrices, cosmetics, perfumery and
fragrances.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
JP, 2002.04.26, 2002-34580

(111) Int. reg. nr.: 783682
(151) Int. reg. dato: 2002.05.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Assmann Elektronik GmbH,
Gewerbepark 8, A-8401 Karlsdorf, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer network.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.12.04, AM 8355/2001
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(111) Int. reg. nr.: 783684
(151) Int. reg. dato: 2002.06.06

(540)

SPORTEX
(730) Innehaver: Sportex AB, Box 8070, S-402 78
Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Bicycles and bicycle parts included in this class.
KL. 35:  Retail services for sporting and leisure articles
and clothing.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.05.03, 02-03203

(111) Int. reg. nr.: 783686
(151) Int. reg. dato: 2002.05.28

(540)

MAGNA LYSER
(730) Innehaver: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical and biochemical reagents for scientific
and research purposes.
KL. 9:  Scientific apparatus and instruments; laboratory
instruments for research purposes; dispensers for taking
up, treatment, dosage and distribution of receptacles,
capillary tubes, control solutions, pipettes, buffers and
reagents; disposable articles for laboratory instruments,
namely receptacles, capillary tubes, cartridges, pipettes
and containers.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.28, 30168379.4/01

(111) Int. reg. nr.: 783727
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

CAPRICORN ESTATES
(730) Innehaver: V&S Vin & Sprit AB, Förmansvägen
19, S-117 97 Stockholm, SE

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

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783734
(151) Int. reg. dato: 2002.06.10

(540)

MEFILM
(730) Innehaver: Mölnlycke Health Care AB,
Gamlestadsvägen 3C, S-402 52 Göteborg, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Absorbent cotton, plasters, surgical, medical and
sanitary dressings and materials for dressings, semi-
occlusive film dressing, compresses, fixatives for
dressings.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.05.16, 02-03397
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(111) Int. reg. nr.: 783740
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00378

(111) Int. reg. nr.: 783744
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00380
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(111) Int. reg. nr.: 783747
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00382

(111) Int. reg. nr.: 783748
(151) Int. reg. dato: 2002.04.12

(540)

(730) Innehaver: M-real Corp, Revontulentie 6, SF-
02100 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper products for copying, duplicating,
reproducing, printing and conversion purposes as well as
for office use.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FI, 2001.12.28, T200103867
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(111) Int. reg. nr.: 783749
(151) Int. reg. dato: 2002.04.12

(540)

(730) Innehaver: M-real Corp, Revontulentie 6, SF-
02100 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper products for copying, duplicating,
reproducing, printing and conversion purposes as well as
for office use.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FI, 2001.12.28, T200103868

(111) Int. reg. nr.: 783750
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00379
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(111) Int. reg. nr.: 783751
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00384

(111) Int. reg. nr.: 783752
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00383
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(111) Int. reg. nr.: 783753
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: RFSU AB, Box 12128, S-102 24
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Condoms.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
SE, 2002.01.21, 02-00377

(111) Int. reg. nr.: 783756
(151) Int. reg. dato: 2002.05.21

(540)

QUINTO
(730) Innehaver: SPS Verpackungs-System GmbH,
Ewald-Renz-Strasse 1, D-76669 Bad Schönborn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Packaging, namely bags made of plastic film.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783761
(151) Int. reg. dato: 2002.03.24

(540)

BAGAIR
(730) Innehaver: Yves Daunas, La Tuilerie du Briou, F-
45240 Menestreau en Villette, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Compressed air machines, control devices for
machines and motors, jacks (machines), automobile
extrication jacks (machines), safety jacks (non-electric) for
machines; dead man controls for lifts, hoists, winches and
cable traction apparatus; pneumatic or hydraulic devices
for opening or closing doors and windows; shock
absorbers (parts of machines); electric safety jacks for
machines.
KL. 9:  Electric door closers, electric actuating devices for
apparatus, electric and electronic release switches for
instruments, alarm release switches, electric circuit
breaker actuators.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.24, 013122419

(111) Int. reg. nr.: 783762
(151) Int. reg. dato: 2002.05.28

(540)

FRUITLESSER
(730) Innehaver: Hero, CH-5600 Lenzburg 1, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; fillings made with fruit for
sandwiches; fruit-based preparations, milk and dairy
products, including yoghurts and desserts.
KL. 30:  Cereal preparations and mixtures of cereal flakes
with added walnuts and/or preserved fruit and/or fruit
compotes; muesli (with fruits).
KL. 32:  Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.12, 499649
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(111) Int. reg. nr.: 783786
(151) Int. reg. dato: 2002.06.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Løgstør Rør Holding A/S, Danmarksvej
11, DK-9670 Løgstør, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
KL. 17:  Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded from use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes,
not of metal.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.06.11, VA 2002 02384

(111) Int. reg. nr.: 783789
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: Vis-Vitalis Lizenz- und Handels AG,
Salzachtal Bundesstrasse 9, A-5081 Anif, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Food for babies; dietetic substances for medical
use.
KL. 29:  Milk, milk products.
KL. 30:  Bread, pastry; pasta; confectionery;
preparations made from cereals; sauces; ices.
KL. 31:  Fresh fruit and vegetables.
KL. 32:  Fruit juices, fruit drinks, non-alcoholic
beverages.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
AT, 2001.12.10, AM 8481/2001
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(111) Int. reg. nr.: 783792
(151) Int. reg. dato: 2002.06.27

(540)

(730) Innehaver: R82 A/S, Parallelvej 6, DK-8751
Gedved, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783793
(151) Int. reg. dato: 2002.06.27

(540)

R82
(730) Innehaver: R82 A/S, Parallelvej 6, DK-8751
Gedved, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.01.09, VA 2002 00084

(111) Int. reg. nr.: 783795
(151) Int. reg. dato: 2002.06.21

(540)

HYPROX
(730) Innehaver: Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-
40474 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial use, per-
compounds and their derivatives, particularly hydrogen
peroxide, persulfates; hydrogen peroxide as etching,
cleaning and desizing agent for electronic use.
KL. 3:  Washing and bleaching compounds, particularly
those containing per-compounds.
KL. 9:  Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus and instruments, particularly dosage and filling
stations with tank level monitoring for liquid chemicals.
KL. 39:  Storage and transport of per-compounds and
their derivatives, particularly hydrogen peroxide by car,
rail, ship or airplane.
KL. 41:  Training in respect of the handling and
application of per-compounds and their derivatives,
particularly hydrogen peroxide.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783831
(151) Int. reg. dato: 2002.05.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sociedad Agraria de Transformacion
Nature Choice, San Francisco, 12, 04740 Roquetas de
Mar (Almeira), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 783833
(151) Int. reg. dato: 2002.06.28

(540)

(730) Innehaver: S Tous SL, Carretera de Vic, 175,
08240 Manresa, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs;
brushes (except paintbrushes); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783834
(151) Int. reg. dato: 2002.06.27

(540)

(730) Innehaver: Ibermanta SA, Poligono Industrial, s/n,
46812 Aielo de Malferit, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table linen, in particular bedspreads,
blankets and sheets.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 783840
(151) Int. reg. dato: 2002.05.15

(540)

EZ ALIGN
(730) Innehaver: The Gates Corp, 900 South Broadway,
Denver, CO 80209, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Laser systems for aligning industrial pulleys
including a source of laser light and a reflector.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
US, 2001.12.13, 705907

(111) Int. reg. nr.: 783877
(151) Int. reg. dato: 2002.03.21

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Business Travel International GmbH,
Grünstrasse 8, D-40212 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Marketing, business consultancy.
KL. 39:  Organizing and arranging of travel.
KL. 43:  Providing of food and drink, temporary
accommodation, hotel reservations.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 783967
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

(730) Innehaver: Mærsk Container Industri A/S,
Bjerndrupvej 47, Almstrupmark, DK-6360 Tinglev, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Containers of metal.
KL. 11:  Refrigerating plants and installations;
refrigerating containers.
KL. 12:  Refrigerator carriages.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.04.30, VA 2002 01841

(111) Int. reg. nr.: 783975
(151) Int. reg. dato: 2002.06.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277,
DK-8260 Viby J, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Milk and milk products.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.06.13, VA 2002 02412

(111) Int. reg. nr.: 783981
(151) Int. reg. dato: 2002.03.18

(540)

SYSTEM_PRO
(730) Innehaver: AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer
Strasse 135, D-90429 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electric appliances for mechanical treatment, in
particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or
slicing and/or grinding and/or disintegrating, of food, in
particular hand mixers or meat mincing machines or food
processors or coffee grinders; electric kitchen machines;
electric devices for extracting liquid out of food, in
particular out of fruit; juice extractors; juice centrifuge;
electric tin openers; electric devices for cleaning and/or
treating, in particular for brushing, polishing, sweeping or
sucking of surfaces, in particular of floors or textile
surfaces; vacuum cleaners, including battery-driven
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners or other
electrical floorcare devices, namely suction heads, tube,
pipes, dust filters and dust filter bags; dishwashers;
machines for treating textiles and laundry driven by
electrical or other energy, in particular in rotating drum,
including washing machines, tumble driers, spin driers,
combined washing and drying machines, ironing machines,
and ironing presses; motor lawn mowers, in particular
electric motor lawn mower; domestic and kitchen
machines and devices and parts thereof and accessories
for such domestic appliances (contained in this class).
KL. 9:  Electric hair-styling devices, in particular electric
hair curlers including steam hair curlers; ventilators;
photovoltaic devices; electric and/or electronic and/or
digital switching or open-loop control or closed-loop
control devices and data processing devices and data
storage media for domestic appliances; electric irons;
electric domestic appliances and parts thereof and
accessories for such domestic appliances (contained in
this class).
KL. 11:  Electric hand driers; cooling and/or freezing
devices, in particular refrigerators, freezers or combined
cooling and freezing devices; devices for thermal
treatment, in particular cooking, baking, roasting, frying
and/or defrosting of food, including cookers, ovens,
cooking hobs or toasters, in particular with electric,
induction, microwave, hot air, steam and/or gas heating;
raclette devices; waffle irons; deep fat fryers; electric
barbecue grills; egg boilers; yoghurt preparing apparatus;
electric self-heated cooking pans; electric warming plates;
electrical devices for making warm or hot beverages, in
particular coffee or tea; coffee machines, in particular
filtering coffee machines, espresso machines and/or
cappuccino machines; ventilating and exhaust extracting
devices, in particular fume extractors and extractor hoods;
air conditioners, air humidifiers and de-humidifiers; room
heating systems, in particular electric room heating
systems, including warm water heating systems, electric
stoves including heat accumulator stoves or area heating
systems, in particular floor heating systems; thermal solar
devices, in particular water warming solar devices; radiant
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heating devices, including wall radiators and standing
radiators and/or infrared radiators; hot air heaters,
including fan heaters; heat pumps; devices for heating of
water and/or storage or supply of hot water, in particular
devices for heating tap water flowing therethrough or for
supplying hot tap water or hot drinking water or electric
kettles for use in kitchen; sheathed electric heating
elements; electric hair driers; devices for preparation of
water, in particular water purifiers; electric heating
blankets or heating pads; electric domestic appliances and
parts thereof and accessories for such domestic
appliances (contained in this class).

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.12, 301 64 619.8/11

(111) Int. reg. nr.: 783982
(151) Int. reg. dato: 2002.03.22

(540)

CANTO
(730) Innehaver: Canto sro, Kladská 956, 500 03 Hradec
Králové, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Prepared peanuts, croquettes, potato chips,
salted meats, prepared walnuts, preserved fruit, dried
fruit, crystallised fruit, preserved vegetables, dried, grilled
and/or seasoned (salted) peanuts, potato crisps, potato
sticks, snackfoods made of potatoes and onions.
KL. 30:  Crackers, snackfoods made of corn, cereals,
wheat flour, rye, rice, corn and starch; cereal products,
snack biscuits, pastries, flour-based products, biscuits,
pretzel sticks, pretzels, salted pretzels, salted pretzel
sticks, savoury biscuits, long-life pastries and biscuits,
bread, sweet goods, confectionery, peanut confectionery,
coconut confectionery, walnut confectionery, chocolate,
chocolate confectionery, chocolate biscuits, chocolate
sticks, flour-based extruded products, roasted corn, onion
or cheese biscuits, corn chips.
KL. 31:  Peanuts, walnuts, hazelnuts.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CZ, 2001.10.16, 172545

(111) Int. reg. nr.: 783991
(151) Int. reg. dato: 2002.06.28

(540)

BURBERRY
(730) Innehaver: Burberry Ltd, 18-22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sunglasses, combined sunglasses and goggles,
goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames and
lenses for the aforesaid goods; cases and holders for the
aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods; cases and holders for portable computers and
mobile telephones.
KL. 14:  Watches, clocks and parts and fittings for all the
aforesaid goods, wrist watches and straps and bracelets
therefor and pockets watches, jewellery, imitation
jewellery, tie-pins and cuff links; articles included in this
class made of precious metals or coated therewith.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 784002
(151) Int. reg. dato: 2002.06.07

(540)

(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone, 126-130,
rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond
oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products
for medical use, medical preparations for slimming
purposes, herbal medicinal products, oils for medical use,
medicinal infusions, sugar for medical purposes; salts for
mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; veterinary products; nutritive substances
for microorganisms for medical use; vitamin preparations;
food for babies, namely lacteal flour, soups, soups in
dried form, milks, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purees, vegetable purees in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies.
KL. 29:  Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie;
dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables;
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; canned food
mainly containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, mainly containing meat, fish, ham, poultry and/or
game; savoury or sweet cocktail products made from
fruits or vegetables such as potatoes, plain or flavoured;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk,
flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy
products namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, dessert creams, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-
ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheese in
brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk
or dairy products, milk beverages (milk predominating),

milk beverages containing fruits; plain or flavoured
fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made
with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,
tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; pasta (plain or
flavoured and/or filled), cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes mainly consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, ice creams mainly made with yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices),
flavoured frozen water; honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
KL. 32:  Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
beers, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing
small quantities of milk products, non-alcoholic beverages
containing small quantities of lactic ferments.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 784004
(151) Int. reg. dato: 2002.05.31

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical devices and instruments for power
current engineering, namely for transmission,
transformation, storage, control and regulation;
switchgears, off circuit and on-load tap-changers and
motor drives for their operation; electrical devices and
instruments for the operation, control, regulation,
supervision, testing and control of transformers,
switchgears, tap-changers on transformers and motor
drives, as well as for the securing and improvement of the
power quality of public and industrial power supply
systems, and for the influencing and compensation of
supply; electrical devices and instruments for light current
engineering, namely for measurement, computing, control
and regulation technology; aforementioned devices and
instruments, and computing programs for the operation,
control, regulation, supervision, monitoring, testing and
control of transformers, switchgears, tap-changers on
transformers and motor drives, as well as for the securing
and improvement of the power quality of public and
industrial power supply systems, and for the influencing
and compensation of supply; individual parts and
components for the aforementioned devices and
instruments.
KL. 37:  Assembly, start-up, maintenance and repair of
electrical devices and instruments for power current
engineering and of electrical devices and instruments for
light current engineering.
KL. 42:  Generation, installation, start-up, maintenance
and repair of computing programs.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.04.02, 30215936.3/09

(111) Int. reg. nr.: 784006
(151) Int. reg. dato: 2002.03.21

(540)

SOPRANO
(730) Innehaver: Sidel, Avenue de la Patrouille de France,
F-76930 Octeville-sur-mer, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools, namely machines
and apparatus for filling bottles and other containers;
machines and apparatus for filling bottles and other
containers with a liquid, a fluid or a food product of any
type, electromechanical appliances for filling bottles and
other containers.
KL. 9:  Parts of machines and of apparatus for filling
bottles, namely electric and electronic measuring and
dosing apparatus and instruments for filling machines;
electronic and electromagnetic programmable or non-
programmable controls for filling machines; software,
software for programmable installations for filling
machines.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of filling
machines; installation, maintenance and repair of the
above-mentioned electric and electronic machines and
apparatus for filling.
KL. 38:  Transmission of information from a database or
data bank by computer or telematic means, transmission
and exchange of messages, data, sound and images and
their dissemination (transmission) by computer and
telephone terminals, by radio, cable, optical fibres or
satellite or by any other means; transmission of data by
telematic means (free, coded or non-coded access) or by
Internet (free, coded or non-coded access) or by computer
terminals; telecommunications service with answering
device or not, with interactive systems or not, with a
view to making available and transmitting information,
messages, data, sounds and images, and/or executing
operations, transactions; electronic mail; all the said
information, messages, data, sounds and images
concerning machines and apparatus for filling bottles.
KL. 42:  Advice and non-business professional consulting
in connection with filling; materials testing, testing of
machines; expert reports of engineers; maintenance of
computer software used for operating filling apparatus
and machines; design of apparatus and machines for filling
purposes; inspection services for apparatus and machines
used for filling purposes; research relating to filling;
research and development for others of new apparatus
and machines for filling.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.09.21, 013 122 123
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(111) Int. reg. nr.: 784013
(151) Int. reg. dato: 2001.12.04

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eolring SA, 10, rue Alfred Kastler
unicité 3, F-14000 Caen, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing equipment and computers:
keyboards for computers, integrated circuits, interfaces
(computing), drives (computing), software (recorded
programs), computer memories, modems, monitors
(computer programs), monitors (computer hardware),
computers, computer peripherals, laptop computers,
printers for computers, processors (central processing
unit), recorded computer programs, recorded computer
operating programs, chips (integrated circuits), computer
mice, magnetic tape units (computing).
KL. 38:  Telecommunication: paging services (radio,
telephone, or other means of electronic communications),
communication via fibre optic networks, communications
via computer terminals, information on
telecommunications, computer-assisted transmission of
messages and images.
KL. 42:  Software for data processing and computers:
software design, software updating, consulting in the field
of computers, software maintenance, computer
programming, technical computer advice, computer
consultancy services.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FR, 2001.06.06, 013104023

(111) Int. reg. nr.: 784044
(151) Int. reg. dato: 2002.06.27

(540)

(730) Innehaver: Ensto OY, Ensio Miettisenkatu 2, SF-
06150 Porvoo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 42:  Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and software; legal services.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 784050
(151) Int. reg. dato: 2002.06.22

(540)

COLETTE-SYSTEM
(730) Innehaver: Cognis Deutschland GmbH & Co KG,
Henkelstrasse 67, D-40789 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in industry.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2002.02.01, 30205513.4/01
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(111) Int. reg. nr.: 784051
(151) Int. reg. dato: 2002.06.19

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30,
DK-5750 Ringe, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, and drinks based thereupon;
essences and flavourings for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils); honey, treacle; tomato sauce.
KL. 32:  Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DK, 2002.02.13, VA 2002 00604

(111) Int. reg. nr.: 784060
(151) Int. reg. dato: 2002.06.06

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical and photographic
apparatus and instruments (not included in other classes),
including projectors and cameras; apparatus and
instruments for recording, transmission and reproduction
of sound and images; software.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.01.24, 701200

(111) Int. reg. nr.: 784064
(151) Int. reg. dato: 2002.06.24

(540)

EASYHALER
(730) Innehaver: Orion Corp, Pl 65, SF-02200 Esbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical inhalers, medical apparatus and
instruments.

Gazette nr.: 15/02
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(111) Int. reg. nr.: 784066
(151) Int. reg. dato: 2002.05.14

(540)

VELÓ
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Small hand-operated household or kitchen
apparatus, in particular cleaning apparatus; containers for
household and kitchen (not of precious metal or coated
therewith); mops, mop holders and mop covers; fleeces
and/or sponges for cleaning purposes, in particular for
cleaning pots with and without the addition of cleaning
and/or furbishing preparations; cleaning cloths, in
particular household cloths, dishwashing cloths, cloths for
windows, cloths for floors, dusting cloths with and
without the addition of cleaning and/or furbishing
preparations; brushes; articles for cleaning purposes;
gloves for household purposes, in particular cleaning
purposes, dusting gloves and polishing gloves with and
without the addition of cleaning and/or furbishing
preparations.
KL. 24:  Textile goods, namely cloths, household linen,
bed and table covers, ironing board covers, handkerchiefs
of textile material, non-woven textile fabrics; washing
mitts.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.11.23, 301 67 190.7/21

(111) Int. reg. nr.: 784067
(151) Int. reg. dato: 2002.06.25

(540)

ED ENERGY DRINK
(730) Innehaver: OYJ Hartwall ABP, Ristipellontie, 4,
SF-00390 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FI, 2002.06.18, T200201809

(111) Int. reg. nr.: 784074
(151) Int. reg. dato: 2002.05.22

(540)

LADOGA
(730) Innehaver: Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo
Kholdingovaya Kompaniya Ladoga, Pom. 10-N, lit.A,
d.42, pr. Kosmonavtov, 196233 Sankt-Peterburg, RU

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

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 784087
(151) Int. reg. dato: 2002.06.18

(540)

GLAMA
(730) Innehaver: Heinrich August Schoeller Söhne
GmbH & Co KG, 18, Kreuzauerstrasse, D-52355 Düren,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Writing paper, note paper, cardboard, stationery
paper, artist’s paper, namely watercolor paper, drawing
paper, pastel paper, opaque and translucent inkjet paper;
address sheet labels; special paper for printing purposes,
included in this class.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 784088
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

BUMPER CABLE
(730) Innehaver: Nexans, 16, rue de Monceau, F-75008
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric cables, connecting devices for electric
cables.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
FR, 2002.01.31, 02 3 144 855
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(111) Int. reg. nr.: 784092
(151) Int. reg. dato: 2002.06.14

(540)

(730) Innehaver: Totoku Electric Co Ltd, 3-21, Okubo
1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8459, JP

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric wires, electric cables, display monitors,
computer peripheral devices, deflection yokes, other
electronic machines and instruments and their parts.

Gazette nr.: 15/02

(111) Int. reg. nr.: 784104
(151) Int. reg. dato: 2002.06.12

(540)

JMP LEGAL
(730) Innehaver: JMP Group Holding AG,
Churerstrasse 20, CH-8808 Pfäffikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Market research (marketing) and public relations
for companies active in tax consulting and legal consulting.
KL. 36:  Insurance, tax consultancy.
KL. 42:  Legal services.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.02.18, 499915

(111) Int. reg. nr.: 784106
(151) Int. reg. dato: 2002.06.04

(540)

HENZO
(730) Innehaver: Henzo BV, 510, Keulsebaan, NL-6045
Roermond, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
books, bookbinding materials; photographs; office
requisites; pen cases; printer’s type; adhesives for
stationery or household purposes; ringbinders; photo
albums; photo corners; pocket sheets; plastic film for
wrapping; overlays.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.03.20, 704108

(111) Int. reg. nr.: 784110
(151) Int. reg. dato: 2002.05.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Georgia-Pacific SarL, 3, boulevard
Royal, LU-2449 Luxembourg, LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper and paper products not included in other
classes, including hand towels, towels, wipes and cloths.
KL. 24:  Hand towels, towels, wipes and cloths not
included in other classes.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
BX, 2002.01.28, 706319
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(111) Int. reg. nr.: 784135
(151) Int. reg. dato: 2002.06.18

(540)

MYTHOS
(730) Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse
8a, Case postale 2829, CH-6342 Baar, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Refreshing lozenges for non-medical purposes.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.08, 500063

(111) Int. reg. nr.: 784136
(151) Int. reg. dato: 2002.06.18

(540)

BENTOL
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-
Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Refreshing lozenges for medical use.
KL. 30:  Refreshing lozenges for non-medical purposes.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.04.08, 500064

(111) Int. reg. nr.: 784137
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

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

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

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.07.11, 501312

(111) Int. reg. nr.: 784139
(151) Int. reg. dato: 2002.07.12

(540)

AULINDOL
(730) Innehaver: Helsinn Healthcare SA, Via Pian
Scairolo, CH-6912 Pazzallo-Lugano, CH

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

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.14, 499781

(111) Int. reg. nr.: 784140
(151) Int. reg. dato: 2002.07.10

(540)

MAM-PF
(730) Innehaver: BioConcept, Postfach 427, CH-4123
Allschwil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Cell culture media in solid or liquid form, for
industrial and scientific purposes.
KL. 5:  Cell culture media in solid or liquid form.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.03.08, 500745

(111) Int. reg. nr.: 784141
(151) Int. reg. dato: 2002.07.23

(540)

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

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

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
CH, 2002.07.11, 501311
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(111) Int. reg. nr.: 784162
(151) Int. reg. dato: 2002.07.11

(540)

PEDDY
(730) Innehaver: Rolli - Pet Tiernahrung GmbH,
Angersberg 18, A-4483 Hargelsberg, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Animal feed; food for rodents, bird food, cat
litters.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
AT, 2002.01.16, AM 290/2002

(111) Int. reg. nr.: 784183
(151) Int. reg. dato: 2002.05.28

(540)

(730) Innehaver: Linde AG, Abraham-Lincoln-Strasse
21, D-65189 Wiesbaden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Apparatus for the production of hydrogen,
oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide or nitrogen or
mixtures thereof by electrolysis, catalysis, steam
reforming, methanol or ammonia decomposition or other
processes.
KL. 37:  Installation, assembly, repair and maintenance of
apparatus/plants for the production of hydrogen, oxygen,
carbon dioxide, carbon monoxide or nitrogen or mixtures
thereof for others.
KL. 42:  Technical planning as well as technical
development of apparatus/plants for the production of
hydrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide or
nitrogen or mixtures thereof for others.

Gazette nr.: 15/02

(300) Prioritet:
DE, 2001.12.21, 30173019.9/11
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 12455

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 27949

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

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

(111) Reg.nr.: 32941

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 32990

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 34457

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 37010

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

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

(111) Reg.nr.: 37448

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

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

(111) Reg.nr.: 41759

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

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

(111) Reg.nr.: 42832

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

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

(111) Reg.nr.: 42997

(730) Innehaver: BPB United Kingdom Ltd, Park
House, 15 Bath Road, Slough SL1 3UF, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 51834

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

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

(111) Reg.nr.: 57432

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 58952

(730) Innehaver: Nicolai Jarlsby, Postboks 360, 4663
Kristiansand S, NO

(111) Reg.nr.: 59028

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

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

(111) Reg.nr.: 59606

(730) Innehaver: Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, US

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

(111) Reg.nr.: 63094

(730) Innehaver: C. Shippam Ltd, Chichester, Sussex,
England, GB

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

(111) Reg.nr.: 64179

(730) Innehaver: Samuel Strapping Systems Inc, OH,
US

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

(111) Reg.nr.: 64669

(730) Innehaver: Carlsberg Sverige AB, S-161 86
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 70562

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 71339

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

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

(111) Reg.nr.: 72874

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

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

(111) Reg.nr.: 73319

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 73320

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 73744

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 74153

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 76014

(730) Innehaver: Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp,
16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8285, JP

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

(111) Reg.nr.: 80459

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

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

(111) Reg.nr.: 82602

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 88884

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 88958

(730) Innehaver: Lidab Sweden AB, Box 142, S-335 23,
SE

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

(111) Reg.nr.: 89320

(730) Innehaver: USI Entertainment Inc, 100 Universal
City Plaza, Universal City, CA 91608, US

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

(111) Reg.nr.: 89478

(730) Innehaver: sia Fibral Ltd, Ellistones Lane,
Greetland, Halifax HX4 8NJ, West Yorkshire, England,
GB

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

(111) Reg.nr.: 89651

(730) Innehaver: Elopak AS, Postboks 264, 3430
Spikkestad, NO

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

(111) Reg.nr.: 89811

(730) Innehaver: Kraft Foods UK Ltd, St George’s
House, Bayshill Road, Cheltenham, Gloucestershire
GL50 3AE, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 89968

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 90170

(730) Innehaver: K-2 Corp, 19215 Vashon Highway
Southwest, Vashon, WA 98070, US

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

(111) Reg.nr.: 90591

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 90731

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 91322

(730) Innehaver: U.I.Lapp Vermögensverwaltungs
GmbH & Co KG, Stuttgart, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 91967

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

(740,750) Fullmektig: Olav M. Thun - Oslo
Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306
Oslo

(111) Reg.nr.: 94118

(730) Innehaver: Black & Decker Inc, Drummond Plaza
Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, DE
19711, US

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

(111) Reg.nr.: 96612

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 96613

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 97893

(730) Innehaver: Lagos GmbH, Fürstenberger Strasse 2,
16775 Dannenwalde, DE

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

(111) Reg.nr.: 98262

(730) Innehaver: Alstom Holdings, 25 avenue Kléber, F-
75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 99144

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 104262

(730) Innehaver: BPB United Kingdom Ltd, Park
House, 15 Bath Road, Slough SL1 3UF, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 104736

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 106605

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 108935

(730) Innehaver: Ahlstrom Cores OY, Pl 100, Sf-48601
Karhula, FI

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

(111) Reg.nr.: 114361

(730) Innehaver: Dr.August Wolff GmbH & Co
Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld, DE

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

(111) Reg.nr.: 114380

(730) Innehaver: Sunbeam Products Inc, 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, US

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

(111) Reg.nr.: 114760

(730) Innehaver: G D Searle LLC, 100 Route 206 North,
Peapack, NJ, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo
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(111) Reg.nr.: 114762

(730) Innehaver: Pharmacia Italia SpA, Via Robert Koch,
1.2, I-20152 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 114763

(730) Innehaver: Pharmacia Italia SpA, Via Robert Koch,
1.2, I-20152 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 114764

(730) Innehaver: Pharmacia Italia SpA, Via Robert Koch,
1.2, I-20152 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 114921

(730) Innehaver: King Industries Inc, Norwalk, CT, US

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

(111) Reg.nr.: 114978

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 115207

(730) Innehaver: Pioneer KK (also trading as Pioneer
Corp), 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 115378

(730) Innehaver: USI Entertainment Inc, 100 Universal
City Plaza, Universal City, CA 91608, US

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

(111) Reg.nr.: 115977

(730) Innehaver: Message A/S, A.F.Heidemanns Vej 21,
DK-9800 Hjørring, DK

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

(111) Reg.nr.: 116069

(730) Innehaver: Cessna Aircraft Company, Wichita,
KS, US

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

(111) Reg.nr.: 117473

(730) Innehaver: Honeywell Specialty Chemicals Seelze
GmbH, Wunstorfer Strasse 40, D-30926 Seelze, DE

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

(111) Reg.nr.: 118497

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 118584

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 118585

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 120102

(730) Innehaver: Federal-Mogul Ingnition SrL, Via
Conservatorio 15, I-20122 Milano, IT

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 120244

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 121888

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 121889

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 122177

(730) Innehaver: USI Entertainment Inc, 100 Universal
City Plaza, Universal City, CA 91608, US

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

(111) Reg.nr.: 122332

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 122677

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 123085

(730) Innehaver: Siemens Flow Instruments A/S,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DE

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

(111) Reg.nr.: 123086

(730) Innehaver: Siemens Flow Instruments A/S,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DE

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

(111) Reg.nr.: 123087

(730) Innehaver: Siemens Flow Instruments A/S,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DE

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

(111) Reg.nr.: 123092

(730) Innehaver: Alstom T & D SA, 25 avenue Kléber,
F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 123372

(730) Innehaver: Alstom T & D SA, 25 avenue Kléber,
F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 129801

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 129922

(730) Innehaver: Federal-Mogul Powertrain Inc, 26555
Northwestern Highway, Southfield, MI 48034, US

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 132527

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 134820

(730) Innehaver: Alstom T & D SA, 25 avenue Kléber,
F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 135440

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 139685

(730) Innehaver: CONAM Inspection and Engineering
Services Inc, 195 Clarksville Road, Princeton Junction, NJ
08550, US

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

(111) Reg.nr.: 140163

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 142173

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 142411

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 142542

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

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

(111) Reg.nr.: 145976

(730) Innehaver: Chester‘s International LLC, P.O. Box
210247, Montomery, AL 36121-0247, US

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

(111) Reg.nr.: 146303

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

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

(111) Reg.nr.: 147933

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 148257

(730) Innehaver: Tulip Food Co P/S, Postboks 249,
DK-8900 Randers, DK

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

(111) Reg.nr.: 148497

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

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

(111) Reg.nr.: 148546

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 148547

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 148835

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 149361

(730) Innehaver: Acadi AB, Box 45016, S- 104 30
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Jihem,
Olav Aukrustsvei 10, 0390 Oslo

(111) Reg.nr.: 149759

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 150069

(730) Innehaver: Teppeland Colorland AS, Enebakkveien
302, 1188 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 150772

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

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

(111) Reg.nr.: 151613

(730) Innehaver: Siemens Flow Instruments A/S,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DE

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

(111) Reg.nr.: 152255

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 154473

(730) Innehaver: Bayer CropScience SA, 55, avenue
René Cassin, F-69009 Lyon, FR

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

(111) Reg.nr.: 154968

(730) Innehaver: Turnils (UK) Ltd, 10 Fountain
Crescent, Inchinnan Business Park, Refrew PA4 9RE,
Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 155714

(730) Innehaver: U.I.Lapp Vermögensverwaltungs
GmbH & Co KG, Stuttgart, DE

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

(111) Reg.nr.: 156589

(730) Innehaver: Rexall Sundown Inc, 6111 Broken
Sound Parkway NW, Boca Raton, FL 33487-3693, US

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

(111) Reg.nr.: 156789

(730) Innehaver: Diversey IP International BV, Schiphol
Boulevard 209, Tower B. 8th Floor, NL-1118BH
Luchthaven Schiphol, NL

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

(111) Reg.nr.: 157126

(730) Innehaver: Microsoft Business Solutions ApS,
Frydenlunds Alle 6, DK-2950 Vedbæk, DK

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 157281

(730) Innehaver: Hosteko AS, Holterkollveien 5, 1440
Drøbak, NO

(111) Reg.nr.: 157841

(730) Innehaver: Boquoi Handels OHG, Straelen, DE

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

(111) Reg.nr.: 157957

(730) Innehaver: ATARI Interactive Inc, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, US

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

(111) Reg.nr.: 158023

(730) Innehaver: Norsk Rikstoto v/formann, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Arntzen de Besche Advokatfirma
AS, Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo

(111) Reg.nr.: 158323

(730) Innehaver: TV 2 AS, Stortingsgt. 14, 0161 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Jan Holland i TV2 AS, Postboks
2 Sentrum, 0101 Oslo

(111) Reg.nr.: 159047

(730) Innehaver: W. R. Grace & Co -Conn., 7500 Grace
Drive, Colombia, MD 21044, US

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

(111) Reg.nr.: 159422

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Postboks 3000,
DK-2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 159445

(730) Innehaver: MB Quart GmbH, Obrigheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 159489

(730) Innehaver: British Airways Plc, Waterside,
P.O.Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 159534

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Postboks 3000,
DK-2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 159539

(730) Innehaver: Saint-Gobain Ceramic Materials AS,
Nordheim, 4790 Lillesand, NO

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

(111) Reg.nr.: 159584

(730) Innehaver: Bayer CropScience SA, 55, avenue
René Cassin, F-69009 Lyon, FR

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

(111) Reg.nr.: 159624

(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Postboks 3000,
DK-2880 Bagsværd, DK

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

(111) Reg.nr.: 159780

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, P O Box
2245, Morristown, NJ 07960, US

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

(111) Reg.nr.: 159936

(730) Innehaver: Genentech Inc, 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080-4990, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 Oslo
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(111) Reg.nr.: 159937

(730) Innehaver: Genentech Inc, 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080-4990, US

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

(111) Reg.nr.: 160540

(730) Innehaver: Fursys Inc, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 160936

(730) Innehaver: Via Appia Mode GmbH, Gundstrasse
14, D-91056 Erlangen, DE

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

(111) Reg.nr.: 161892

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 163723

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 165508

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

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

(111) Reg.nr.: 165670

(730) Innehaver: Chester‘s International LLC, P.O. Box
210247, Montomery, AL 36121-0247, US

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

(111) Reg.nr.: 167855

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 170748

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 171228

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 171343

(730) Innehaver: Alstom Holdings, 25 avenue Kléber, F-
75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 171603

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 171906

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 173807

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 174370

(730) Innehaver: CinemaxX Cinema GmbH & Co KG,
Friedrich-Ebert-Damm 111, D-22047 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 174522

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 174523

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 175682

(730) Innehaver: Siemens Flow Instruments A/S,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DE

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

(111) Reg.nr.: 175944

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 177911

(730) Innehaver: Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
Ottobrunn, DE

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

(111) Reg.nr.: 177949

(730) Innehaver: Alstom T & D SA, 25 avenue Kléber,
F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 178219

(730) Innehaver: Met-Rx Substrate Technology Inc,
6111 Broken Sound Parkway, Boca Raton, FL, US

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

(111) Reg.nr.: 178561

(730) Innehaver: Cervena Trust Ltd, 50 Manners Street,
Wellington, NZ

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

(111) Reg.nr.: 178576

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 178799

(730) Innehaver: Honeywell International Inc, 101
Columbia Road, Morristown, NJ, US

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

(111) Reg.nr.: 180146

(730) Innehaver: JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902,
Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(111) Reg.nr.: 181269

(730) Innehaver: Microsoft Business Solutions ApS,
Frydenlunds Alle 6, DK-2950 Vedbæk, DK

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

(111) Reg.nr.: 181639

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

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 181780

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 183003

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 183134

(730) Innehaver: Flytoget AS, 0048 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 185123

(730) Innehaver: King Pharmaceuticals Research and
Development Inc, 7001 Weston Parkway, Suite 300,
Cary, NC 27513, US

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

(111) Reg.nr.: 186114

(730) Innehaver: BPB United Kingdom Ltd, Park
House, 15 Bath Road, Slough SL1 3UF, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 187697

(730) Innehaver: Motoport Holland BV, De Amert 704,
NL-5462 GH Veghel, NL

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

(111) Reg.nr.: 187781

(730) Innehaver: 55 DSL SA, 54, avenue de la Libertè,
LU-1930 Luxembourg, LU

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

(111) Reg.nr.: 189910

(730) Innehaver: Flytoget AS, 0048 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 189938

(730) Innehaver: Heraklith AG, Industriestr. 18, A-9586
Fürnitz, AT

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

(111) Reg.nr.: 190681

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 191600

(730) Innehaver: Unilin Flooring NV, Ooigemstraat 3, B-
8710 Wielsebeke-Ooigem, BE

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

(111) Reg.nr.: 191795

(730) Innehaver: Alstom T & D SA, 25 avenue Kléber,
F-75116 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 192341

(730) Innehaver: Scenario Professional ASA, Postboks
6534 Etterstad, 0606 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 192384

(730) Innehaver: 55 DSL SA, 54, avenue de la Libertè,
LU-1930 Luxembourg, LU

(740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 193547

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 196280

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 197212

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 198935

(730) Innehaver: K/S Tromsø Fiskeindustri A/S & Co,
Postboks 233, 9001 Tromsø, NO

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

(111) Reg.nr.: 199003

(730) Innehaver: Rexall Sundown Inc, 6111 Broken
Sound Parkway NW, Boca Raton, FL 33487-3693, US

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

(111) Reg.nr.: 199246

(730) Innehaver: Rexall Sundown Inc, 6111 Broken
Sound Parkway NW, Boca Raton, FL 33487-3693, US

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

(111) Reg.nr.: 200092

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 202741

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 204299

(730) Innehaver: Universal TV Distribution Holdings
LLC, 8800 Sunset Boulevard, West Hollywood, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 206896

(730) Innehaver: Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre
Citroën, 75015 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 207711

(730) Innehaver: Dorthe Enger, Brattbakken 4, 2208
Kongsvinger, NO

(111) Reg.nr.: 208193

(730) Innehaver: Capsnap France SAS, 14, avenue
Lavoisier - Lons, F-64140 Billere, FR

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

(111) Reg.nr.: 209346

(730) Innehaver: Med-Eq AS, Postboks 565 Sentrum,
3101 Tønsberg, NO

(111) Reg.nr.: 209854

(730) Innehaver: Frank Pedersen, Botnegaten 14, 3112
Tønsberg, NO

(111) Reg.nr.: 210024

(730) Innehaver: Studieforbundet Folkeuniversitetet,
Chr.Kroghs gate 34, 0186 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 210025

(730) Innehaver: Studieforbundet Folkeuniversitetet,
Chr.Kroghs gate 34, 0186 Oslo, NO
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(111) Reg.nr.: 210026

(730) Innehaver: Studieforbundet Folkeuniversitetet,
Chr.Kroghs gate 34, 0186 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 210954

(730) Innehaver: Universal TV Distribution Holdings
LLC, 8800 Sunset Boulevard, West Hollywood, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 219410

(730) Innehaver: LG Corp, 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, KR

(740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 43687

(730) Innehaver: The Coca-Cola Company, New York,
NY, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Landbruks- og hageprodukter, egg, vilt, frukt og
grønnsaker, smør, ost, spiselige oljer fettarter;
næringsmidler for mennesker og dyr, herunder brød,
konditorvarer, kolonialvarer, raffinade, farin, te, kaffe,
gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier;
frukt- og grønnsaksafter; mineralvann; kullsyrefrie
drikker, alkoholfrie drikker. Registreringen omfatter ikke
sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og
sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler og
farger for næringsmidler.
KL. 32: Landbruks- og hageprodukter, egg, vilt, frukt og
grønnsaker, smør, ost, spiselige oljer fettarter;
næringsmidler for mennesker og dyr, herunder brød,
konditorvarer, kolonialvarer, raffinade, farin, te, kaffe,
gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier;
frukt- og grønnsaksafter; mineralvann; kullsyrefrie
drikker, alkoholfrie drikker. Registreringen omfatter ikke
sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og
sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler og
farger for næringsmidler.

(111) Reg.nr.: 89769

(730) Innehaver: Kjell Hallbing, Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Hele klassen.
KL. 16: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 160042

(730) Innehaver: Breg Inc, 2611 Commerce Way, Vista,
CA 92083, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og
instrumenter; ortopediske artikler; støtte- og ortopediske
bandasjer; fysikalske apparater for medisinsk bruk;
medisinske apparater for fysiske øvelser, terapeutiske
kryogeniske apparater og instrumenter for anvendelse i
medisinsk behandling og rehabilitering av skader på ben,
ledd, muskler, sener og leddbånd.

(111) Int. reg.nr.: 718733

(730) Innehaver: Bonita Gefühl für Mode GmbH & Co
KG, Kesseldorfer Rott 39, D-46499 Hamminkeln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, cosmetics.
KL. 18:  Travelling bags and bags especially for men,
briefcases, umbrellas.
KL. 25:  Clothing, footwear (except boots for sports) and
headwear for men.

(111) Int. reg.nr.: 727014

(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai
Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchâtel 3, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Raw and manufactured tobaccos, especially
cigarettes, tobacco for rolling cigarettes by oneself,
smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco
substitutes (not for medical use); smokers’ articles
especially cigarette paper and cigarette tubes, cigarette
filters, tobacco jars, cigarette cases and ashtrays not of
precious metal, their alloys or coated therewith; pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

(111) Int. reg.nr.: 750240

(730) Innehaver: Hexal AG, Industriestrasse 25, D-
83607 Holzkirchen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Salts and products containing salt(s) for medical
use.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials; medical
products included in this class.
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(111) Int. reg.nr.: 757005

(730) Innehaver: Guinness World Records Ltd, Maple
House, 149 Tottenham Court Road, London W1T 7NF,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetic data media including video tapes, audio
tapes, floppy disks and magnetic media for recording,
storage and retrieval of audio or visual data; optical data
media including compact discs, CD-ROMs, Digital Video
Discs, holograms and optical media for recording, storage
and retrieval of audio or visual data; computer programs
including computer programs for games, searching
directories, managing databases, electronic publishing,
verifying data and presenting information; books,
magazines and other publications provided in electronic
format; electronic databases; equipment for measuring
world record time, apparatus for electronic publishing,
apparatus for the verification of information, scientific,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, checking, and teaching apparatus and
instruments; all of the aforementioned goods are limited to
those relating to record achievements, record breaking
events or occurrences (whether relating to human beings,
natural phenomena or otherwise occurring), record
breaking attempts and outstanding and unusual
achievements, failures or occurrences, and exclude any
such goods which relate to alcoholic or non-alcoholic
beverages of any kind.
KL. 16: Books, magazines, journals, almanacs, colouring
books, part works (serialisations), certificates; all the
aforementioned goods are limited to those relating to
record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking
attemps and outstanding and unusual achievements,
failures or occurrences, and exclude any such goods which
relate to alcoholic or non-alcoholic beverages of any kind.
KL. 35: Organisation of exhibitions relating to world
records or outstanding achievements for commercial or
advertising purposes; advisory services relating to world
records, outstanding achievements and world record
breaking events for business; data verification and
verification of world records, outstanding achievements or
world record breaking attempts; publicity and publication
of publicity texts relating to world records, outstanding
achievements, world record breaking events, world record
breaking attempts or exhibitions relating to world records
or outstanding achievements; advertising on a data
communications network; data searching in computer
files; all the aforementioned services are limited to those
relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking
attempts and outstanding and unusual achievements,
failures or occurrences, and exclude any such services
which relate to alcoholic or non-alcoholic beverages of any
kind.
KL. 38: Dissemination of television and radio signals
whether analogue or digital, by means of terrestrial,
satellite, cable, or other media including point to point,
point to multipoint and interactive broadcasting; electric
mail services; provision of telecommunications access and

links to computer databases and the Internet; all the
aforementioned services are limited to those relating to
record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking
attempts and outstanding and unusual achievements,
failures or occurrences, and exclude any such services
which relate to alcoholic or non-alcoholic beverages of any
kind.
KL. 42: Design of databases and web-sites; leasing of
access time to computer databases; compilation of
information relating to world records, outstanding
achievements or record breaking attempts; printing of
books; consultancy services relating to world records and
outstanding achievements; preparation of regulations and
measurement criteria relating to world records or
outstanding achievements; advisory services relating to
regulations covering world records or outstanding
achievements; literature searching services; issuing
certificates relating to world records or outstanding
achievements; authentication of world records or
outstanding achievements; designating classes or
categories for world records or outstanding achievements,
all the aforementioned services are limited to those
relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking
attempts and outstanding and unusual achievements,
failures or occurrences, and exclude any such services
which relate to alcoholic or non-alcoholic beverages of any
kind.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varemerke jf varemerkeloven § 24

(111) Reg.nr.: 114845 (151) Reg.dato: 1983.10.20

(210) Søk.nr.: 19820569 (220) Inn dato: 1982.02.19

(540)

AIRDYNE
(730) Innehaver: Nautilus Inc, 1400 N.E. 136th Avenue,
Vancouver, WA 98684, US
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 2226
Reg. nr.: 11058
Reg. nr.: 11481
Reg. nr.: 12640
Reg. nr.: 42544
Reg. nr.: 43254
Reg. nr.: 43492
Reg. nr.: 43663
Reg. nr.: 43678
Reg. nr.: 43792
Reg. nr.: 43929
Reg. nr.: 44000
Reg. nr.: 44057
Reg. nr.: 44173
Reg. nr.: 44252
Reg. nr.: 44291
Reg. nr.: 44292
Reg. nr.: 44464
Reg. nr.: 44747
Reg. nr.: 44814
Reg. nr.: 44841
Reg. nr.: 45312
Reg. nr.: 45633
Reg. nr.: 47983
Reg. nr.: 62559
Reg. nr.: 62650
Reg. nr.: 62690
Reg. nr.: 62753
Reg. nr.: 62762
Reg. nr.: 62769
Reg. nr.: 62772
Reg. nr.: 62776
Reg. nr.: 62812
Reg. nr.: 62829
Reg. nr.: 62873
Reg. nr.: 62916
Reg. nr.: 62926
Reg. nr.: 62940
Reg. nr.: 62998
Reg. nr.: 63743
Reg. nr.: 89011
Reg. nr.: 89038
Reg. nr.: 89219
Reg. nr.: 89409
Reg. nr.: 89425
Reg. nr.: 89599
Reg. nr.: 89622
Reg. nr.: 89651
Reg. nr.: 89678
Reg. nr.: 89702
Reg. nr.: 89901
Reg. nr.: 90649
Reg. nr.: 114287
Reg. nr.: 114545
Reg. nr.: 114699
Reg. nr.: 114845

Reg. nr.: 114846
Reg. nr.: 114847
Reg. nr.: 114866
Reg. nr.: 114894
Reg. nr.: 114924
Reg. nr.: 115185
Reg. nr.: 115956
Reg. nr.: 155272
Reg. nr.: 155737
Reg. nr.: 156527
Reg. nr.: 156751
Reg. nr.: 157374
Reg. nr.: 157781
Reg. nr.: 158334
Reg. nr.: 158370
Reg. nr.: 158581
Reg. nr.: 158816
Reg. nr.: 158823
Reg. nr.: 158872
Reg. nr.: 158873
Reg. nr.: 158907
Reg. nr.: 158926
Reg. nr.: 159035
Reg. nr.: 159061
Reg. nr.: 159087
Reg. nr.: 159106
Reg. nr.: 159107
Reg. nr.: 159116
Reg. nr.: 159121
Reg. nr.: 159127
Reg. nr.: 159128
Reg. nr.: 159153
Reg. nr.: 159204
Reg. nr.: 159208
Reg. nr.: 159212
Reg. nr.: 159222
Reg. nr.: 159235
Reg. nr.: 159296
Reg. nr.: 159315
Reg. nr.: 159456
Reg. nr.: 159474
Reg. nr.: 159485
Reg. nr.: 159562
Reg. nr.: 159588
Reg. nr.: 159674
Reg. nr.: 159700
Reg. nr.: 159732
Reg. nr.: 159736
Reg. nr.: 159737
Reg. nr.: 159743
Reg. nr.: 159744
Reg. nr.: 159753
Reg. nr.: 159793
Reg. nr.: 159796
Reg. nr.: 159798
Reg. nr.: 159809

Reg. nr.: 159812
Reg. nr.: 159824
Reg. nr.: 159837
Reg. nr.: 159878
Reg. nr.: 159882
Reg. nr.: 159908
Reg. nr.: 159924
Reg. nr.: 160000
Reg. nr.: 160001
Reg. nr.: 160022
Reg. nr.: 160045
Reg. nr.: 160115
Reg. nr.: 160116
Reg. nr.: 160142
Reg. nr.: 160241
Reg. nr.: 160268
Reg. nr.: 160293
Reg. nr.: 160298
Reg. nr.: 160323
Reg. nr.: 160352
Reg. nr.: 160380
Reg. nr.: 160460
Reg. nr.: 160466
Reg. nr.: 160489
Reg. nr.: 160508
Reg. nr.: 160516
Reg. nr.: 160536
Reg. nr.: 160698
Reg. nr.: 160743
Reg. nr.: 160801
Reg. nr.: 160858
Reg. nr.: 160867
Reg. nr.: 160918
Reg. nr.: 160938
Reg. nr.: 163189
Reg. nr.: 1903202
Int. reg.nr.: 605945
Int. reg.nr.: 606346
Int. reg.nr.: 606930
Int. reg.nr.: 607833
Int. reg.nr.: 607917
Int. reg.nr.: 607920
Int. reg.nr.: 607921
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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.: 9183
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 20791
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 20792
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 30982
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 31236
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42797
Merke: ZENTIMA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42848
Merke: ARMIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42858
Merke: PONNY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42952
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 42971
Merke: DURASTIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 48906
Merke: Figur
Årsak: BSI

Reg. nr.: 61277
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61279
Merke: DIUGARIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61288
Merke: FLORIDABOY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61320
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61323
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61332
Merke: GRILLETS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61338
Merke: THIOKOL LP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61345
Merke: TRAVELLER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61346
Merke: OLD VIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61355
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61362
Merke: VITASIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61363
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 61393
Merke: Riviera
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87461
Merke: LIMFJORDS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87474
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87475
Merke: FERRAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87495
Merke: Figur
Årsak: IFO



Norsk varemerketidende slettelser        nr 43 - 2003.10.20

141

Reg. nr.: 87499
Merke: PLATIGNUM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87503
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87505
Merke: IVACILLIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87516
Merke: GOLDEN CAT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87520
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87542
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87556
Merke: PROF
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87574
Merke: AKTIVATOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87602
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87609
Merke: MEDICOTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87621
Merke: FINNFIRE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87623
Merke: ALTACITE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87627
Merke: MIDAS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87630
Merke: MILLFIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87638
Merke: WOMA-Apparate
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87641
Merke: ACTISTENE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87650
Merke: BELACO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87657
Merke: ALOSIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87658
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87663
Merke: DUNLOP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87674
Merke: LUNDIA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87676
Merke: GROUPAMATIC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87678
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87682
Merke: SOCIBORDA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87688
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87693
Merke: NOREPOX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87694
Merke: NORAMIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87706
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87711
Merke: MAGNUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87714
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 87718
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88350
Merke: MACDONALD’S
EXPORT “A”
Årsak: IFO

Reg. nr.: 88487
Merke: MYKETTE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113323
Merke: CORGON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113332
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113338
Merke: BILL BLASS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113340
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113351
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113356
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113369
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113373
Merke: BRONCOPLUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113374
Merke: JOHN SINCLAIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113375
Merke: LEVOPIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113376
Merke: LEVODIP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113377
Merke: HYPERDENT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113381
Merke: CARLOFON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 113386
Merke: MILENA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155395
Merke: STEPHANIE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155397
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155404
Merke: CL/
SUPERSESSION
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155406
Merke: MATHILDE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155408
Merke: RUST BREAKER
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155409
Merke: Stjernetegn-te
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155411
Merke: LHOTELLIER
MONTRICHARD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155413
Merke: CONCISE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155414
Merke: VERI-LO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155415
Merke:
TERRACONTROL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155416
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155418
Merke: LESOTRIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155421
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155422
Merke: SNOWRUNNER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155423
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155427
Merke: SEIKO SILENT
ALARM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155428
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155429
Merke:
TØRRFISKFESTIVAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155430
Merke: NIXHAUST
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155431
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155432
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155435
Merke: RIGIDEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155436
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155438
Merke: KEYFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155439
Merke: «MetaTech»
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155442
Merke: SUPERDRUG
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155444
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155446
Merke: Testor
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155448
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155451
Merke: LIPOSTERIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155454
Merke: CatchWord
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155455
Merke: AIGLE NOIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155458
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155459
Merke: LUMIFIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155460
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155461
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155463
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155464
Merke: TOPSY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155465
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155466
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155468
Merke: STYLEWRITER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155469
Merke: MONOLATOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155471
Merke: Carrier400
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155472
Merke: OVERCOT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155475
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155476
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155477
Merke: SPYROFILM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155478
Merke: SPYROFLEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155479
Merke: TANNKNOTT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155481
Merke: Trines
kontakttelefon
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155485
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155486
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155487
Merke: BITOR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155489
Merke: ORINOTAR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155490
Merke: ORINOCOAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155492
Merke: Figur
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155494
Merke: ORINOCO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155495
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155499
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155500
Merke: X-STREAM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155502
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155506
Merke: MORS
MÉNAGER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155509
Merke: Classic Club
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155510
Merke: AVRIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155511
Merke: EUROPTEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155514
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155515
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155516
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155518
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155519
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155520
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155521
Merke: YIKES
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155522
Merke: Sondomat
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155523
Merke: AFFINITI
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155524
Merke: GRAFIKA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155527
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155528
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155529
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155531
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155532
Merke: EUROPAK
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155534
Merke: GANYMED
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155537
Merke: MAUXION Quick
Drink
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155542
Merke: NORDIC
KOBBER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155544
Merke: DORONKO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155545
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155547
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155548
Merke: CERENA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155550
Merke: ATHENA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155552
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155554
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155555
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155556
Merke: FEMIDOM
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155557
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155558
Merke: CL/
CONFERENCE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155560
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155561
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155563
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155564
Merke: TEMPO EUROPA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155566
Merke: HEMOFIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155567
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155571
Merke: DECLEASE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155573
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155574
Merke: SITUATIONAL
LEADERSHIP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155575
Merke: MERIPRO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155576
Merke: SIROSWIT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155577
Merke: MYLPLUS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155578
Merke: AMYPLAST
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155579
Merke: GLUCODRY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155580
Merke: ISOSWEET
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155581
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155584
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155585
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155586
Merke: ROCK POWER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155587
Merke: ISEE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155588
Merke: TSEE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155589
Merke: RTEE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155591
Merke: CRAFTWOOD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155592
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155593
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155594
Merke: ISODANFIBER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155595
Merke: ISODAN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155598
Merke: Köllnflakes
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155599
Merke: M.G. VALLEJO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155603
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155604
Merke: CALLMASTER
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155606
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155616
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155617
Merke: PERDIX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155618
Merke: EXIP
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155619
Merke: ACETEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155620
Merke: MOTEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155621
Merke: TENSOTEC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155622
Merke: XTEND
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155623
Merke: SIMS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155625
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155627
Merke: MERISEL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155628
Merke: AUTO-CUT
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155629
Merke: SPECTREC
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155630
Merke: LEAPS &
BOUNDS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155631
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155633
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155634
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155636
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155641
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155646
Merke: CHEVIGNON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155647
Merke: AMONDAL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155649
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155650
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155651
Merke: METAIR
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155652
Merke: TOFLOXIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155653
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155659
Merke: DALGETY
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155660
Merke: TAMARA
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155661
Merke: CROSSROAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155662
Merke: CHARLES
CHEVIGNON
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155663
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155668
Merke: CALCORTEX
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155670
Merke: BILCO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155671
Merke: Helten John
Årsak: IFO
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Reg. nr.: 155672
Merke: CrushResister
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155677
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155678
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155682
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155683
Merke: DEXIPROFEN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155684
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155685
Merke: LITHURIN
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155688
Merke: CAOBAS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155689
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155690
Merke: ULTRASORB
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155691
Merke: ESE
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155692
Merke: CargoCare
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155693
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155694
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155695
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155697
Merke: WALKIMAIL
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155863
Merke: PASS
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155864
Merke: FAZER DOMINO
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155865
Merke: DigiTel
Årsak: IFO

Reg. nr.: 155868
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157401
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157402
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157403
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157404
Merke: CAD
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157405
Merke: Figur
Årsak: IFO

Reg. nr.: 157406
Merke: DAG
Årsak: IFO

Reg. nr.: 220396
Merke: Figur
Årsak: EOC

Int. reg. nr.: 474395
Merke: READY
Årsak: IFO

Int. reg. nr.: 755981
Merke: ARVAL PHH
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 762111
Merke: TODAY’S DATA
IS TOMORROW’S
KNOWLEDGE
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 771672
Merke: MEMBRASIN
Årsak: BSI

Int. reg. nr.: 773491
Merke: CLUBLINE
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.: 219278

Kunngj. i NT nr.: 28/2003

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

Innsiger: GlaxoSmithKline, Middlesex, England, GB
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Resultat i innsigelsessaker

(111) Reg.nr.: 214339

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

Innsiger: Wyeth, 5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

KL. 5: Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd.

Resultat: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 215840

(730) Innehaver: Systems in Motion AS, Bygdøy Allé 5,
0257 Oslo, NO

Innsiger: Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores
Parkway, Redwood City, CA 94065, US

KL. 9: Dataprogramvare.

Resultat: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 216269

(730) Innehaver: Master Holding AS, Odins gate 32,
0260 Oslo, NO

Innsiger: Imax Corp, Toronto, ON M4Y 1N1, CA

KL. 41: Artistopptredener; artistformidling; publisering
av musikk i form av albumutgivelse;
fjernsynsunderholdning; fremvisning; innspillingsstudioer;
klubbvirksomhet; lydopptak;
lydstudio for opptak og innspilling av musikk;
musikkforlag; organisering og ledelse av symposium;
orkestervirksomhet; produksjon av program;
radiounderholdning; sceneoppførelser; utleie av
sceneutstyr; showoppsetninger; utgivelse av tekster andre
enn reklametekster; underholdningsinformasjon;
underholdningsvirksomhet; utleie av lydopptak og
lydutstyr.

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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