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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 varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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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 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 222822 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200206911 
(220) Inndato: 2002.07.24 
(300) Søknadsprioritet 2002.03.05 GB 2294458 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMPLE REGENERATION 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMPLE REGENERATION 

(730) Innehaver: 
 Accantia Health & Beauty Ltd , Alum Rock Road, B8 

3DZ BIRMINGHAM, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosemetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222823 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200211173 
(220) Inndato: 2002.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLTHEWEB 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLTHEWEB 

(730) Innehaver: 
 Overture Services Inc , 74 N Pasadena Ave 3rd Floor, 

Pasadena, CA 91103, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 

overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon 
ved optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
EDBprogrammering, utarbeidelse, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer og software; utleie av 
tilgangstid til databaser; teknisk rådgivning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222824 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200302605 
(220) Inndato: 2003.03.18 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.17 US 78/195,238 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOUND GALLERY 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOUND GALLERY 

(730) Innehaver: 
 Harman International Industries Inc , P.O. Box 2200, 

Northridge, CA 91329, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og/eller bilder; apparater og instrumenter for 
opptak, produksjon, overføring, redigering eller 
behandling av lyd og/eller lydsignaler; lydutstyr, 
høyttalere, høyttalersystemer, AM-/FM-tunere, digitale 
tunere, tunere, signalgivere, omsettere (transducer), 
høyttalerlydtrakter, høyttalerhorn, diskanthøyttalere, 
basshøyttalere, mellomnivåhøyttalere, 
primærfokushøyttalere, overkrysningshøyttalere, 
forsterkere, for-forsterkere, digitalsignalprosessorer, 
lydprosessorer, dataprosessorer, surroundprosessorer, 
telematikkapparater og -instrumenter, 
navigasjonsapparater og -instrumenter for biter, 
lydbaserte hjelpeapparater for navigasjon av biter 
omfattende en optisk plate hvor digitaliserte kart, 
komprimerte stemmeopptak og dataprogrammer er 
lagret, og en optisk platespiller som betjener en kunstig 
intelligensruting-algoritme som virker i samspill med 
stemmeinput og -output fra bilens fører, og lydsystemer 
for kjøretøyer omfattende radioer, lydprosessorer, 
høyttalere, forsterkere og primærfokus-/overkrysnings-
kretser for biter; deter og tilbehør for alle forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222825 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200305603 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTREPRENØRSKOLEN INNOVASJON OG 

KOMMERSIALISERING I PRAKSIS 
(730) Innehaver: 

 Sareptas AS , Vestfjordveien 13, 3142 Vestskogen, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222826 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200209454 
(220) Inndato: 2002.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 x treme 

(730) Innehaver: 
 Xtreme Sport v/Imran Khan , Eidsbergvn 70, 1811 Askim, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg, karatedrakter, 
judodrakter, taekwondodrakter, brytedrakter, hansker, 
belter 
28 baller, hansker; beskyttelsesanordninger (deler 
av sportsutstyr) i form av fotbeskyttere, leggbeskyttere, 
susp, boksehansker, sportshansker, boksesekker 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222827 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200305598 
(220) Inndato: 2003.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DPCAP 

(730) Innehaver: 
 Navion ASA , Postboks 8035, 4068 Stavanger, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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; bøsaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannsl 
ukningsapparater; 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 databaerere; 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
antenner; audiovisuelle apparater for undervisning; 
avstandsmåleapparater; avstandsmålere; bryterbokser 
(elektrisitet); elektriske koblingsbokser; brikker (integrerte 
kretser); brytere (elektrisitet); elektriske brytere 
(avbrytere); bærbare datamaskiner; bølgemglere; 
videobånd; CD-plater (audiovideo); computer 
periferiutstyr; ytre enheter for computere; 
computerprogammer (nedlastbar programvare); 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
datamaskiner; innregistrerte programmer for 
datamaskiner; magnethukommelse for datamaskiner., 
datamaskiner (innregistrerte på databærere); 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
dataspillprogrammer; deksler for elektriske kontakter; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; 
magnetiske disketter; optiske disketter; distansemålere; 
dybdemålere; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
fartsmålere; fjernbrytere; elektriske installasjoner for 
fjernstyring av industrioperasjoner; elektrodynamiske 
apparater for flernstyring av signaler; fluoreserende 
skjermer; forbindelsesanordninger for elektriske 
ledninger; fordelingspulter (elektrisitet); fordelingsskap 
(elektrisitet); fordelingstavler (elektrisitet); geodetiske 
apparater og -instrumenter; GPS-apparater; 
hastighetsmålere; høyfrekvensapparater; magnetiske 
identitetskort; integrerte kretser; navigasjonsapparater for 
kjøretøyer; elektriske koblingsanordninger; 
koblingsbokser (elektrisitet); koblingstavler; 
kompaktdisker (audio-video); optiske kompaktdisker; 
kompasser; elektriske kontrollapparater; kontrolltavler 
(elektrisitet); kort med integrerte kretser (smartkort); 
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optiske lamper; lydbøyer; lydfilmer; lysbildeapparater; 
lysbilder; lysskilt; magnetbåndstasjon (data); monitor som 
databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare; 
audio- og videomottakerapparater; måleinstrumenter; 
fartsmålere; nautiske apparater og instrumenter; 
navigasjonsinstrumenter; optiske CD-plater; optiske 
databærere; plotter; programvarer (imregistrerte EDB 
programmer); projeksjonsapparater; projeksjonsskjermer; 
reostater; lysende eller mekaniske signalanordninger; 
avsenderapparater for elektroniske signaler; signalskilt, 
lysende eller mekaniske; simulatorer for styring eller 
kontroll av kjøretøyer; lysende sjømerker; 
sjøsignaliseringsapparater; skanner 
(databehandlingsutstyr); fordelingsskap (for elektrisitet); 
skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; 
strømavbrytere; strømkoblere (elektrisitet); automatiske 
styreanordninger for kjøretøyer; tastaturer for 
datamaskiner; transmitter (telekommunikasjon); 
undervisningsapparater; videobånd; videokassetter; deler 
og tilbehør til forannevnte varer, 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
kleberimidler 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, klisjeer; papir, 
papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i 
andre klasser; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); atlaser; bilder; bokbindingsmaterialer; 
bordbrikker av papir; karaffelbrikker av papir; brikker for 
ølglass; brosjyrer; bøker; innbundne bøker; 
dokumentomslag; flygeblad; formularblanketter; 
fotografier; geografiske kart; håndbøker; indeksregistre 
(kataloger); instruksjonsmateriell (unntatt apparater); 
kalendere; kataloger; konvolutter (papirvarer); kort; 
kulepenner; notatblokker; notisbøker; dokumentomslag; 
papirblokker; pennaler; skrivepenner; penner 
(kontorekvisita); plakat av papir eller kartong; plakater: 
prospekter; regnetabeller; ringpermer; samlemapper 
(papirhandel); stempelputer for segl; segl (stempel); skilt 
av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; 
skrivemapper; skrivepapirvarer; skriveredskaper; 
skrivesaker; skrivesett; stempelplater; stempelputer; 
tegneutstyr; tegninger; trykte tidstabeller; transparenter 
(papirvarer); bærbare trykkesett (kontorgjenstander); 
trykksaker; undervisningsmateriell (unntatt apparater); 
viskelær; deler og tilbehør til forannevnte varer. 
41 Utdannelsesvirksomher; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
akademier (utdanning); arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; utøvelse av bøker; utlån av bøker; 
eksaminasjonsvirksomhet; fjernundervisning; instruksjon 
(opplæring); korrespondansekurs; 
korrespondanseundervisning; læreanstalter; 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; pensjonatskoler; praktisk 
opplæring (ved demonstrasjon); arrangering og ledelse 
av praktiske seminarer; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); 
undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende 
utdannelse; utleie av videobånd. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling 
av datamaskiner og dataprogrammer; programering for 
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; design av 

computersystemer; ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise); installasjon av dataprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
oppmåling; programmering for datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222828 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200302336 
(220) Inndato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DNB NOR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DNB NOR 

(730) Innehaver: 
 Den norske Bank ASA , Postboks 1171 Sentrum, 0107 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Den norske Bank ASA - Juridisk seksjon , 0021 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, 
preparater og midler 
for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering 
flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og 
veker for belysning. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske 
formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; 
transportable hus av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke- 
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, 
sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedeltmetall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger 
og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; 
hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskine. 
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. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, 
suturmaterialer. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon,  koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 
13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 
sprengstoff; fyrverkerisaker. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
wile metaller eller overtrukne  hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og  
kronometriske instrumenter. 
15 Musikkinstrumenter. 
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, klisjeer. 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse  materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata;  tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 
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. 
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). 
20 Møbler, sped, 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. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller  plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer  for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller  halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og  keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre  klasser); materiale til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet  
tekstilfibermateriale. 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer,  strikkepinner, nåler og 
synåler, kunstige blomster 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av  tekstilmateriale).  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser;  juletrepynt. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte fiukter 
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og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
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. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; ffiske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; 
fruktdrikker og fi-uktjuicer; salt og andre preparater til 
fremstilling av drikker 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
40 Bearbeiding av materialer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling 
av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, 
hagebruk- og 
skogbrukstj enester. 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222829 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200209509 
(220) Inndato: 2002.10.10 
(300) Søknadsprioritet 2002.05.07 US 78126772 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINKCENTER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINKCENTER 

(730) Innehaver: 
 IBM Corp , Armonk, NY 10504, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computere; computerhardware; 
computersoftware; computerhardware og computer 
software for bruk i drift og anvendelse av 
systemfunksjoner; computer arbeidsstasjoner som 
omfatter en sentral behandlingsenhet, display monitor, 
tastatur, disk- og diskettstasjoner og valgfritt periferiutstyr 
for computere; adaptere til computere; komponenter og 
periferiutstyr til computere; hukommelseslager for 
computere; grensesnittenheter for computere; 
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte 
kretser; magnetplater; diskettstasjoner; CD plater; 
magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; 
lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; 
videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd, 
computerprogrammer; dokumentasjons- og 
instruksjonsmanualer innspilt på maskinlesbare media og 
relatert til computere eller computerprogrammer. 
16 Instruksjons-og undervisningsmaterialer; 
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere 
eller computerprogrammer; manualer; trykte 
publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; 
trykksaker; trykte materialer, nemlig magasiner, 
tidsskrifter, aviser, bøker, brosjyrer, 
instruksjons/utdannelses- og undervisningsmaterialer 
tiltenkt brukere av computer hardware og computer 
software for computer arbeidsstasjoner. 
42 Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, 
oppdatering og vedlikehold av computersoftware; utleie 
av tilgangstid til computer databaseservere; tekniske 
prosjektstudier på computer hardware- og software-
området; rådgivningstjenester innenfor området av 
computerhardware; computersystemanalyser; 
utarbeidelse av computersystemer; rådgivning- og 
konsultasjoner relatert til bruk av Internet; utleie av 
computere og computersoftware; tjenester for å skaffe 
tilveie brukertilgang til computere for forretningsledelse; 
juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; 
rapporteringstjenester; videoopptakstjenester; 
fremskaffelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222830 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200304453 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUSHMAN 

(730) Innehaver: 
 Burton Falk , Sverdrups vei 6, 7010 Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Campingstoler. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222831 
(151) Reg.dato.: 2004.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.05 

(210) Søknadsnr.: 200301887 
(220) Inndato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Accessorize 

(730) Innehaver: 
 Monsoon Accessorize Ltd , 87 Lancaster Road, London 

W11 1QQ, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper for personlig bruk, sjampo, parfymer, 

toalettvann, Eau de Cologne, kosmetikk, 
toalettpreparater (ikke for medisinsk bruk), ikke-
medisinske preparater for påføring tit, kondisjonering og 
pleie av hud, kropp og hodebunn; kroppsspray; 
hårfjerningspreparater; ikke-medisinske hårpreparater; 
tannpussemidler; eteriske oljer; toalettprodukter mot 
transpirasjon; preparater for bad og dusj; badeoljer; 
badesalt; talkumpudder, aromaterapi-oljer; duftmidler. 
9 Solbriller, briller; innfatninger, linser, snorer og 
etuier for briller og solbriller; kameraer, optiske apparater 
og instrumenter, audio og video apparater og 
instrumenter, fjernsynsapparater, datamaskiner og 
datamaskinprogramvare; videoer, CDer, DVDer og bånd; 
kassetter. 
14 Øreringer, halskjeder, juvelervarer, brosjer og 
smykkeimitasjoner, ringer og ur. 
18 Bager, handlevesker, skuldervesker, better og 
varer av 1ær; paraplyer, lommebøker og pengepunger. 
25 Belter (bekledning), skjerf, hatter, strømper, 
sokker, hansker, poncho'er, skoutsmykning i form av 
motepynt for sko; bandanas, sjal, armbind, hodeplagg og 
hodebånd. 
26 Hårpynt, løshår, parykker, hårnåler, 
hårspenner, hårbånd; lisser, bånd, kniplinger, broderier 
og emblemer. 
35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt 
spekter av varer, tit fordel for andre, for å gjøre kundene 
istand tit i ro og mak å bese og handle disse varer i en 
detaljhandel for klær og motetilbehør; detaljsalgstjenester 
relatert tit salg av klær, hodeplagg, halsplagg, fottøy, 
undertøy, juvelervarer, smykkeimitasjoner, bager, belter 
og motetilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222833 
(151) Reg.dato.: 2004.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.06 

(210) Søknadsnr.: 200305599 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOTTOFORSIKRING 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOTTOFORSIKRING 

(730) Innehaver: 
 Vassdal & Eriksen , Vaskerelven 35, 5014 Bergen, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 222834 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200211493 
(220) Inndato: 2002.12.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROODE PELIKAAN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROODE PELIKAAN 

(730) Innehaver: 
 Autobar Group Ltd , Autobar House, 41/42 Key Bridge 

Road, Bretford, Middlesex TW8 ODY, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Avskallingspreparater for salgsautomater. 

3 Rensepreparater for salgsautomater, 
kaffemaskiner, temaskiner og/eller vannkjeler; 
avskallingspreparater for kaffemaskiner, temaskiner 
og/eller vannkjeler. 
7 Kaffekverner. 
9 Dispensermaskiner; dispensermaskiner for 
kopper; mynt-, disk- eller kortopererte apparater; 
myntapparater og diskfrie apparater; mekanismer for 
myntapparater eller diskfrie apparater; drikke- og 
konfektdispensermaskiner; salgsautomater for dosering 
av mat og drikker, datamaskinvare og -programvare for 
bruk sammen med forannevnte apparater. 
11 Kjøleinstallasjoner, elektriske kaffemaskiner, 
kaffetraktere, kaffefiltermaskiner; espressokaffemaskiner; 
kaffetraktemaskiner; temaskiner; installasjoner for å 
tilberede te og kaffe; vannkjeler; kjeler for salgsautomater 
for drikker; vannfilter- og vannfiltreringsmaskiner; 
varmeplater, elektriske varmeplater; kafferistere. 
21 Begere, tallerkener, krus, kopper, fat, 
engangskopper; beger og/eller koppeholdere; kaffe 
vispere; bokser, boller, cateringboller og brett av plast 
eller aluminium; glass-, porselen- og steintøyvare, ikke 
inkludert i andre klasser; kaffefiltere for enkle 
kaffekopper. 
29 Melk og andre melkeprodukter for 
salgsautomater for kaffe og te; supper. 
30 Kaffe og kaffesubstitutter, filtre i form av 
papirposer fylt med kaffe; te; kakao; sjokoladepudder; 
sukker-, kaffe-, te-, kakao- og/eller sjokoladebaserte 
drikker; kjeks; konfekt. 
32 Ikke-alkoholholdige drikker, alle med kaffe- 
og/eller to og/eller sjokoladesmak; sirup for å lage ikke-
alkoholholdige drikker; fruktjuicer; vann. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222835 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200211495 
(220) Inndato: 2002.12.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PELICAN ROUGE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PELICAN ROUGE 

(730) Innehaver: 
 Autobar Group Ltd , Autobar House, 41/42 Key Bridge 

Road, Bretford, Middlesex TW8 ODY, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Avskallingspreparater for salgsautomater. 

3 Rensepreparater for salgsautomater, 
kaffemaskiner, temaskiner og/eller vannkjeler; 
avskallingspreparater for kaffemaskiner, temaskiner 
og/eller vannkjeler. 
7 Kaffekverner. 
9 Dispensermaskiner; dispensermaskiner for 
kopper; mynt-, diskeller kortopererte apparater; 
myntapparater og diskfrie apparater; mekanismer for 
myntapparater eller diskfrie apparater; drikke- og 
konfektdispensermaskiner; salgsautomater for dosering 
av mat og drikker, datamaskinvare og -programvare for 
bruk sammen med forannevnte apparater. 
11 Kjøleinstallasjoner, elektriske kaffemaskiner, 
kaffetraktere, kaffefiltermaskiner; expressokaffemaskiner; 
kaffetraktemaskiner; temaskiner; installasjoner for å 
tilberede to og kaffe; vannkjeler; kjeler for salgsautomater 
for drikker; vannfilter- og vannfiltreringsmaskiner; 
varmeplater, elektriske varmeplater; kafferistere. 
16 Filterpapir for kaffemaskiner; papirservietter; 
silkepapir; torkepapir. 
21 Begere, tallerkener, krus, kopper, fat, 
engangskopper; beger og/eller koppeholdere; kaffe 
vispere; bokser, boner, cateringboller og brett av plast 
eller aluminium; glass-, porselen- og steintøyvare, ikke 
inkludert i andre klasser; kaffefiltere for enkle 
kaffekopper. 
29 Melk og andre melke produkter for 
salgsautomater for kaffe og te; supper. 
30 Kaffe og kaffesubstitutter, filtre i form av 
papirposer fylt med kaffe; te; kakao; sjokoladepudder; 
sukker-, kaffe-, te-, kakao- og/eller sjokoladebaserte 
drikker; kjeks; konfekt. 
32 Ikke-alkoholholdige drikker, alle med kaffe- 
og/eller to og/eller sjokoladesmak; sirup for å lage ikke-
alkoholholdige drikker; fruktjuicer; vann. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222836 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200306006 
(220) Inndato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.20 MY 2003-03219 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLGATE PURE OXYGEN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLGATE PURE OXYGEN 

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

10022, US 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Tannkrem. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222837 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200300665 
(220) Inndato: 2003.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JACK‘S 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JACK‘S 

(730) Innehaver: 
 Texman I/S , Lyngvej 3, DK-9000 Aalborg, DK 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, herunder klær av skinn og tekstiler, samt 
strikkeklær, for menn: hodeplagg og fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222838 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200112284 
(220) Inndato: 2001.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 easyInternetCafé the cheapest way to get online 

(730) Innehaver: 
 EasyGroup IP Licensing Ltd , 42-43 Gloucester Crescent 

Camden, London NW1 7DL, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Midlertidig innlosjering; bevertning og 

tilbringing av mat og drikke; catering; hotell-, restaurant-, 
kafé og barvirksomhet; hotelldrift og 
reservasjonstjenester; ikke-forretningsmessig 
yrkesveiledning; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av 
fasiliteter for utstillinger og konferanser; meteorologiske 
informasjonstjenester; frisørsalongtjenester; finpynte- og 
skjønnhetssalonger; fysikalsk, mental og emosjonell 
helseomsorg og velværetjenester; rådgivning; barnepass, 
barnehager og daghjem; utleie av klær, konsultasjons-, 
rådgivnings-, assistanse-, analyse-, design-, evaluerings- 
og programmeringstjenester relatert til computer 
software, firmware, hardware og informasjonsteknologi; 
tilby tilgangstid til computere; utleie av elektriske og 
elektroniske varer, vaktselskaper (security services); 
design, tegning og skriving på oppdrag, alle for 
kompilasjon av websider på Internet; postering, 
opprettelse og vedlikehold av websteder for andre; utleie 
av tilgangstid til en computer database, Internettjenester, 
konsultasjon og rådgivning relatert til evaluering, 
utvelging og implementering av computer software, 
firmware, hardware, informasjonsteknologi og av 
databehandlingssystemer; utleie og lisensiering av 
computer software, firmware og hardware; 
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon 
relatert til tekniske saker, juridiske saker, 
informasjonsteknologi og immateriell eiendom; inkludert 
men ikke begrenset til, alle forannevnte tjenester 
tilveiebragt og tilgjengeliggjort via 
telekommunikasjonsnettverk, ved online levering og via 
Internet og world wide web. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222839 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200204493 
(220) Inndato: 2002.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNISUPER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Ventiler, koblinger, klemmer og vannrør. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222840 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200304185 
(220) Inndato: 2003.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

3RD HAND 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 3RD HAND 

(730) Innehaver: 
 Laura Armonaite, Damstredet 16, 0177 Oslo, NO 

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

40 Bearbeidelse(redisign) av klær, fottøy og 
hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222841 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200304186 
(220) Inndato: 2003.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CATCHMETER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CATCHMETER 

(730) Innehaver: 
 Scandinavian Control Systems AS , Midtunheia 22, 5224 

Nesttun, NO 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222842 
(151) Reg.dato.: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Søknadsnr.: 200306013 
(220) Inndato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Arvid Nordquist 

(730) Innehaver: 
 Arvid Nordquist HAB , Box 1285, S-171 25 Solna, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og bearbeidede frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
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 
(smakstilsetninger); krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; 
friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222843 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200300859 
(220) Inndato: 2003.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Vermont 

(730) Innehaver: 
 Gallaher Sweden AB , Box 1412, 111 84 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk i form av amerikanske blandinger samt 

tobaksprodukter basert på slike så vel i rå som i 
bearbeidet from. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222844 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200307283 
(220) Inndato: 2003.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Olavskilden 

(730) Innehaver: 
 Karin Buan, Mælan 50, 7374 Røros, NO 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Spaserstokker; reisevesker. 

21 Drikkebeholdere, slik som feltflasker eller 
lommelerker. 
25 Klær og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222845 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200308511 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Attføringsbedriftene 

(730) Innehaver: 
 Attføringsbedriftene v/daglig leder , Postboks 5473 

Majorstua, 0305 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Oplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222846 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200307720 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV , 

Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, NL 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222847 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200201887 
(220) Inndato: 2002.02.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUDENS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUDENS 

(730) Innehaver: 
 Ludens Reklamebyrå AS , Postboks 591 Sentrum, 0106 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 

42 Webdesign 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222848 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200306045 
(220) Inndato: 2003.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNI2 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNI2 

(730) Innehaver: 
 Tele2 Sverige AB , Box 62, S-164 94 Kista, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; konsulenttjenester (ikke 
forretningsmessig). 
43 Restauranter, bevertning og tilbringing av mat 
og drikke; midlertidig innlosjering. 
44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie; veterinære- og landbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222849 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200308111 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDOMITA 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDOMITA 

(730) Innehaver: 
 David Del Curto SA , Santiago, CL 

(740) Fullmektig: 
 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Viner. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222850 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200207998 
(220) Inndato: 2002.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ID Migraine 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Products Inc , Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; klisjeer. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; 
medisinsk informasjon, informasjon om helseomsorg 
samt informasjon om diagnostikk og behandling av 
sykdommer, herunder online via globale 
datamaskinnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222851 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200301714 
(220) Inndato: 2003.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOGHURTNØTTER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YOGHURTNØTTER 

(730) Innehaver: 
 Den Lille Nøttefabrikken AS , Bjørnerudveien 14, 1266 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Snacks: nemlig preparerte nøtter og tørkede 
frukter. 
30 Snacks; nemlig salte og sukrede nøtter, 
glasserte og sjokoladetrukne nøtter 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222852 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 199913111 
(220) Inndato: 1999.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEATTLE STORM 

(730) Innehaver: 
 WNBA Enterprises LLC , 450 Harmon Meadow 

Boulevard, Secaucus, NJ 07094, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
sykkeletikketter/merkelapper; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjeer; 
publikasjoner og trykksaker, nemlig, 
basketballhandelskort, handelskort for dansegrupper, 
handelskort for maskotter, handelskort for underholdning, 
klistremerker, overføringsbilder, basketballminnemerker, 
handelsdisker av papp for samleformål, memotavler, 
clipboards, ølbrikker av papp, postkort, kuvertbrikker av 
papir og plast, noteringskort, memoblokker, kulepenner, 
blyanter, penne- og papirholdere, stående tavler 
(standing boards), minnebøker og album, gummistempler 
og -merker, papirbannere og flagg, bokmerker, 3-rings 
ringpermer, brevfoldere, notatbøker med spiralrygg, 
porteføljenotatbøker, umonterte og monterte fotografier, 
postere, kalendere, merker til å klister på støtfangere, 
bokomslag, innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn, 
statistikkbøker, rettledningsbøker og referansebøker til 
basketball, magasiner innen området basketball, 
papirvimpelskrivesaker og -varer, dokumentomslag og -
mapper (kontorrekvisita) og statistikkark for 
basketballemner, nyhetsbrev og brosjyrer innen området 
basketball for distribuering til fjernsyns- og radiomedia. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig, 
trikotklær, fottøy, t-skjorter, gensere, treningsbukser, 
underbukser, ermeløse topper, strikkegensere, shortser, 
pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, jumpere, beiter, 
slips, nattskjorter, hatter, oppvarmingsdresser, jakker, 
parkaser, kåper/kapper/frakker, tøysmekker, hodebånd, 
håndleddsbånd, forklær, boxershortser, bukser, luer, 
ørevarmere og hansker. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og 
sportsartikler, nemlig, basketballer, golfballer, 
leke(plass)baller, sportsballer, actionballer av gummi, 
actionballer av skum, basketballnett, basketball-målplate, 

pumper til å pumpe opp basketballer og nåler dertil, 
golfkøller, golfbagger, golfputtere, gavesett med 
golfballer og repareringsverktøy, og/eller tee-sted og 
ballmarkører, golftilbehør, nemlig trekk til golfbagger, 
trekk til køllehodene, golfbagbærer (golf bag den caddy), 
golfhansker, golfballhylser, elektroniske 
basketballbordspill, videospillkassetter, 
basketballbordspill basketballtavlespill elektroniske 
videospillmaskiner, basketballsett inneholdende 
basketballnett og fløyte, dukker, utstoppede leker, 
puslespill og juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i 
form av live underholdning, messer og arrangementer; 
igangværende fjernsynsprogrammer; produksjon og 
distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer; ledelse og 
arrangering av kurs og seminarer, treningsprogrammer, 
utstillinger og sportslige - og 
underholdningsarrangementer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222853 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200307713 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIADMIN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIADMIN 

(730) Innehaver: 
 Multiadmin , Postboks 3101, 3707 Skien, NO 

(740) Fullmektig: 
 Nils Petter Vikeby, Tyristien 5 B, 3744 Skien, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenseter og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222854 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200304247 
(220) Inndato: 2003.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPUWARE OPTIMALVIEW 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPUWARE OPTIMALVIEW 

(730) Innehaver: 
 Compuware Corp , 31440 Northwestern Highway, 

Farmington Hills, MI 48334-2564, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske, optiske, magnetiske, elektroniske, 

geodetiske og vitenskapelige apparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for nettverk, måling og kontroll; 
kommunikasjons- og sikkerhetsapparater og -
instrumenter; hardware, software og fastvare for 
computere; software, fastvare og hardware for computere 
for bruk med computernettverk; apparater, instrumenter 
og media for opptak, gjengivelse, transport, lagring, 
behandling, manipulering, overføring, kringkasting og 
gjenfinning av publikasjoner, tekster, signaler, software, 
informasjon, data, koder, lyd og bilder; audio- og 
videoopptak; audioopptak, videoopptak, musikk, lyd, 
bilder, tekster, publikasjoner, software, informasjon, data 
fremskaffet via telekommunikasjonsnettverk, via 
onlineleveranse og via globale datanettverk og world-
wide-web; multimediaapparater og -instrumenter; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); apparater og 
instrumenter for utdannelse og opplæring; deler og 
komponenter for alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222855 
(151) Reg.dato.: 2004.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.13 

(210) Søknadsnr.: 200111108 
(220) Inndato: 2001.09.13 
(300) Søknadsprioritet 2001.03.13 US 78/052,849 

2001.03.13 US 78/052,850 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIRELESS INTERNET 
LAUNCHPAD 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIRELESS INTERNET LAUNCHPAD 

(730) Innehaver: 
 Qualcomm Inc , 5775 Morehouse Drive, CA92121-1714 

SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 En pakke av multimedia-baserte Internet-

kompatible software brukerprogrammer som befinner seg 
i integrerte kretser i mobiltelefoner eller andre håndholdte 
computere eller personlige digitale assistenter (PDA) 
eller annet håndholdt kommunikasjonsutstyr for å 
implementere forbrukerunderholdnings orienterte 
multimedia brukerprogrammer, nemlig digital audio og 
video, posisjons lokaliserings bestemmelse, trådløs data 
og audio overføring mellom håndholdt utstyr og forskjellig 
periferiutstyr, voicemail (talegram) vedlegg til e-mail, 
talegjenkjenning, minne for lagring av tale, utskiftsbart 
høykapasitetsminne, sikker e-handel, streamervideo; 
posisjonsavhengige tjenester, nemlig alarmtelefoner, 
gule sider, sonebasert fakturering, navigasjon, lokal vær 
og trafikkinformasjon og oppsporing av aktiva, som 
inngår i de ovennevnte varer. 
38 Fremskaffelse av 
forbrukerunderholdningsorienterte tjenester ved hjelp av 
multimedia brukerprogrammer, nemlig digital audio og 
video, posisjons lokaliserings bestemmelse, trådløs data 
og audio overføring mellom håndholdt utstyr og forskjellig 
periferiutstyr, voice-mail (talegram) vedlegg til e-mail, 
talegjenkjennings kapasiteter, sikker e-handel, 
streamervideo. 
42 Posisjonsavhengige tjenester, nemlig 
alarmtelefoner, gule sider, sonebasert fakturering, 
navigasjon, lokal vær- og trafikkinformasjon og 
oppsporing av aktiva; alt det forannevnte fremskaffet 
gjennom en pakke av multimedia-baserte 
Internetkompatible software brukerprogrammer som 
befinner seg i integrerte kretser i mobiltelefoner eller 
andre håndholdte computere eller personlige digitale 
assistenter (PDA) eller annet håndholdt 
kommunikasjonsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 



 registrerte varemerker 2004.04.19 - 17/04 

 

18 
 

(111) Reg.nr.: 222856 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200303771 
(220) Inndato: 2003.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SQEX 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SQEX 

(730) Innehaver: 
 KK Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd) , 4-

31-8, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspillprogramvare: videospillprogramvare; 

lydinnspillinger i form av optiske disker, magnestiske 
disker og halvledende ROM'er inneholdende musikk 
og/eller underholdning; audiovisuelle innspillinger i form 
optiske disker, magnestiske disker og/eller halvledende 
ROM'er inneholdende musikk, animasjon og/eller 
underholdning; forhåndsinnspilte kompaktplater 
inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale video 
disker inneholdende musikk, animasjon og/eller 
underholdning; forhåndsinnspilte videokassetter 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
dekorative magneter; musematter; remmer til 
mobiltelefoner; solbriller; videospillmaskiner; tastaturer; 
styrespaker (joysticks); videospillkontrollere; nedlastbar 
datamaskingrafikk; nedlastbar animasjon; nedlastbar 
musikk; koplinger til å forbinde håndholdte 
videospillenheter med andre videospillmaskiner. 
16 Strategihåndbøker til dataspill; 
strategihåndbøker til videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede historier; tegneseriehefter; magasiner; 
pamfletter; brosjyrer; plakater; klistremerker; faner; 
kalendere; prospektkort; samlekort; byttekort; fotografier; 
stativer for fotografier; skrivesaker. 
28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; oppblåsbare 
leker; lekekjøretøy; leketøyskytevåpen; spillkort; kortspill; 
brettspill; håndholdte videospillenheter; bærevesker for å 
bære håndholdte videospillenheter. 
41 Bringe til veie på direkte datalinje dataspill via 
datamaskinnettverk og/eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon om 
dataspillstrategier og/eller videospillstrategier via 
datamaskinnettverk og/eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon om 
dataspill og/eller videospill via datamaskinnettverk 
og/eller et globalt kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222857 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200301709 
(220) Inndato: 2003.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACE2FACE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FACE2FACE 

(730) Innehaver: 
 Face2face AS , Maridalsvn 87 B, 0461 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222858 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304442 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAMPELYST 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAMPELYST 

(730) Innehaver: 
 Cranium Inc , 2025 First Avenue, Suite 600, Seattle, WA 

98121, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kalendere; kort, nemlig blanke kort; 

notatblokker, syntetisk papir; avtalebøker; tidsskrifter 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; nyhetsbrev 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; avisstoff 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; modelleire; 
modelleire solgt som en enhet for spill av brettspill. 
28 Brettspill; utstyr solgt som en enhet for å spille 
brettspill; spørsmålssett for brettspill; leker; plysj-leker; 
dokker; aksjonsfigurer; (jigsaw) puslespill; manipulative 
puslespill; tredimensjonale puslespill; kryssord-puslespill; 
kortspill; utstyr solgt som en enhet for spill av kortspill; 
spillkort. 
41 Underholdningstjenester i form av interaktive 
online underholdningsspill; underholdningstjenester i 
form av pågående TV-programmer i området 
underholdningsspill og -show. 
 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222859 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304443 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALEMESTER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MALEMESTER 

(730) Innehaver: 
 Cranium Inc , 2025 First Avenue, Suite 600, Seattle, WA 

98121, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kalendere; kort, nemlig blanke kort; 

notatblokker, syntetisk papir; avtalebøker; tidsskrifter 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; nyhetsbrev 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; avisstoff 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; modelleire; 
modelleire solgt som en enhet for spill av brettspill. 
28 Brettspill; utstyr solgt som en enhet for å spille 
brettspill; spørsmålssett for brettspill; leker; plysj-leker; 
dokker; aksjonsfigurer; (jigsaw) puslespill; manipulative 
puslespill; tredimensjonale puslespill; kryssord-puslespill; 
kortspill; utstyr solgt som en enhet for spill av kortspill; 
spillkort. 
41 Underholdningstjenester i form av interaktive 
online underholdningsspill; underholdningstjenester i 
form av pågående TV-programmer i området 
underholdningsspill og -show. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222860 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304969 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCENDO 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCENDO 

(730) Innehaver: 
 Accendo Produktutvikling DA , Postboks 218, 0702 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 
5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsføring; markedsstudier og 

markedsundersøkelser; bistand ved og rådgivning for 
forretningsledelse; reklamevirksomhet; utarbeidelse og 
publisering av reklametekster; utsendelse av 
reklameannonser og reklamemateriell; salgsfremmende 
tjenester; messer og organisering av disse. 
42 Design, herunder industrielt-, emballasje- og 
grafisk design; formgivning, herunder industriell-, 
ernballasje- og grafisk formgivning; forskning og utvikling 
av nye produkter; faglige konsultasjoner; fotografering; 
tegning (teknisk); prosjektstudier (tekniske); industriell 
rådgivning; kontaktformidling; prosjektvirksomhet; 
rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222861 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304444 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAKTONAUT 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAKTONAUT 

(730) Innehaver: 
 Cranium Inc , 2025 First Avenue, Suite 600, Seattle, WA 

98121, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kalendere; kort, nemlig blanke kort; 

notatblokker, syntetisk papir; avtalebøker; tidsskrifter 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; nyhetsbrev 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; avisstoff 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; modelleire; 
modelleire solgt som en enhet for spill av brettspill. 
28 Brettspill; utstyr solgt som en enhet for å spille 
brettspill; spørsmålssett for brettspill; leker; plysj-leker; 
dokker; aksjonsfigurer; (jigsaw) puslespill; manipulative 
puslespill; tredimensjonale puslespill; kryssord-puslespill; 
kortspill; utstyr solgt som en enhet for spill av kortspill; 
spillkort. 
41 Underholdningstjenester i form av interaktive 
online underholdningsspill; underholdningstjenester i 
form av pågående TV-programmer i området 
underholdningsspill og -show. 
 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222862 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304445 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORDSNOK 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORDSNOK 

(730) Innehaver: 
 Cranium Inc , 2025 First Avenue, Suite 600, Seattle, WA 

98121, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kalendere; kort, nemlig blanke kort; 

notatblokker, syntetisk papir; avtalebøker; tidsskrifter 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; nyhetsbrev 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; avisstoff 
vedrørende spill og underholdningsaktiviteter; modelleire; 
modelleire solgt som en enhet for spill av brettspill. 
28 Brettspill; utstyr solgt som en enhet for å spille 
brettspill; spørsmålssett for brettspill; leker; plysj-leker; 
dokker; aksjonsfigurer; (jigsaw) puslespill; manipulative 
puslespill; tredimensjonale puslespill; kryssord-puslespill; 
kortspill; utstyr solgt som en enhet for spill av kortspill; 
spillkort. 
41 Underholdningstjenester i form av interaktive 
online underholdningsspill; underholdningstjenester i 
form av pågående TV-programmer i området 
underholdningsspill og -show. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222863 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200302363 
(220) Inndato: 2003.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHOWTIME 

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

10019, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Kringkastingstjenester; kringkastingstjenester 

tilbudt via fjernsynsmedia, kabel og satelittleverte 
kanalnavn. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222864 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200209198 
(220) Inndato: 2002.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMAGEL 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERMAGEL 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Desinfiserende seper og rengjøringsmiddel. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222865 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200209433 
(220) Inndato: 2002.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONGRESS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONGRESS 

(730) Innehaver: 
 Britannia Hotel AS , Dronningensgt 5, 7011 Trondheim, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Herberger; hvilehjem; rekonvalesenshjem; 

hospitser. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 222866 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200304977 
(220) Inndato: 2003.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANKYO LIFETECH 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd , 5-1, Nihonbashi Honcho 3-

chome, Chuo-ku, 103-8426 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til industrielle, 

vitenskapelige og fotografiske formal og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding-, kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222867 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200305978 
(220) Inndato: 2003.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 biotrica guarantee 

(730) Innehaver: 
 Berge Holding AS , Schweigaardsgate 34, 0191 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og vilt. 

40 Kjøtt-, og skalldyr- og 
fiskeforedlingsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222868 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200302846 
(220) Inndato: 2003.03.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVEAR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVEAR 

(730) Innehaver: 
 Alcon Universal Ltd , Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Oftalmiske og otorinolaryngologiske 
farmasøytiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222869 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308273 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KJELKALK 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KJELKALK 

(730) Innehaver: 
 Entro Gruppen AS , Postboks 1051 Lademoen, 7446 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA , Postboks 2250, 
7001 Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alle typer datamaskinprogrammer eller 

informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet 
fra et datanettverk. 
35 Bistand ved administrasjon av bedrifter, teknisk 
infrastruktur.Tjenester som gjelder registrering, 
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige 
meddelelser og opptegnelser så vel som utnyttelse eller 
sammenstilling av matematiske eller statistiske data. 
42 Vitenskapelig og telcnologiske tjenester. 
Utvikling av datamaskiner og  dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222870 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200211298 
(220) Inndato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA 

(730) Innehaver: 
 Alfa Skofabrikk AS , 2760 Brandbu, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
eiektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; sko for vern 
mot ulykker, stråling og brann. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222871 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308276 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGILOSEN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENERGILOSEN 

(730) Innehaver: 
 Entro Gruppen AS , Postboks 1051 Lademoen, 7446 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA , Postboks 2250, 
7001 Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alle typer datamaskinprogrammer eller 

informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet 
fra et datanettverk. 
35 Bistand ved administrasjon av bedrifter, teknisk 
infrastruktur. Tjenester som gjelder registrering, 
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige 
meddelelser og opptegnelser så vel som utnyttelse eller 
sammenstilling av matematiske eller statistiske data. 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester. 
Utvikling av datamaskiner og  dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222872 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200306025 
(220) Inndato: 2003.06.27 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.17 EC 003132693 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARTY FEET 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARTY FEET 

(730) Innehaver: 
 SSL Products Ltd , 35 New Bridge Street, London EC4V 

6BW, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy; innleggssåler for fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222873 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200211297 
(220) Inndato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A ALFA 

(730) Innehaver: 
 Alfa Skofabrikk AS , 2760 Brandbu, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
eiektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; sko for vern 
mot ulykker, stråling og brann. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222874 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308277 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFFEN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EFFEN 

(730) Innehaver: 
 Entro Gruppen AS , Postboks 1051 Lademoen, 7446 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA , Postboks 2250, 
7001 Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Alle typer datamaskinprogrammer eller 

informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet 
fra et datanettverk. 
35 Bistand ved administrasjon av bedrifter, teknisk 
infrastruktur. Tjenester som gjelder registrering, 
avskriving, oppsetting eller systematisering av skriftlige 
meddelelser og opptegnelser så vel som utnyttelse eller 
sammenstilling av matematiske eller statistiske data. 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester. 
Utvikling av datamaskiner og  dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222875 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200303555 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORIUM 

(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc , 3600 West Lake Avenue, 

Glenview, IL 60025-5811, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier for industrielt vedlikehold; 

klebemidler brukt i industri; vedlikeholdsklebemidler; 
klebemidler med flere hensikter; 
sammenbindingspreparater; heftemidler; 
murerklebemidler; klebemidler som inneholder metall og 
metallflak; kitt og kittlignende forbindelser; 
fiberglassselvklebende tape; etoksylen vinylacetat; 
tiksotropiske forbindelser; syntetiske polymerer; 
anaerobe midler; mikroorganismer og enzymsystemer for 
avløpsteknikk; anioniske, kationisk og amfotere 
systemer; vannmyknere; avleiringshemmere. 
2 Malinger, fernisser, lakk; isolerende fernisser; 
preserverende midler mot rust og mot nedbrytning av tre; 
metallbeskyttere mot rust (belegg); belegningsmidler for 
vedlikehold og beskyttelse av elektrisk utstyr; 
fortausmalinger; fluoriscerende malinger; malinger som 
inneholder flussmidler; varmebestandige 
belegningsmidler; vinylbaserte belegningsmidler; ikke-
statiske belegningsmidler og pussemidler; ikke-klebrige 
belegningsmidler og pussemidler; organiske polymerer 
(belegningsmidler i form av organiske polymerer); 
maskinmaling. 
3 Substanser til bruk for vasking; midler til 
fjerning av flekker på stoff; midler til fjerning av 
tyggegummi; preparat for rensning av tepper og pledd; 
preparat for rensning, polering, skuring og pussing; 
preparater for rensning av glass og rustfritt stål; 
preparater for rensing av murstein og mur; møbelvoks; 
gulvvoks; gulvstrippere (gulvrensemidler); rensemiddel 
for murblanding og fliser; polermiddel for gulv; 
polermiddel for møbler; håndkremer og håndrensemidler; 
vernekremer. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222876 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200306196 
(220) Inndato: 2003.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTUR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTUR 

(730) Innehaver: 
 Futurus AS , 2264 Grinder, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Puter for medisinsk bruk, herunder puter for 
bruk i rullestoler og puter for trykkavlastning; puter for å 
forhindre liggesår. 
12 Rullestoler; puter spesielt tilpasset for bruk i 
rullestoler. 
20 Puter, herunder puter for bruk i rullestoler og 
puter for trykkavlastning. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222877 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308114 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARSTAD 100 ÅR 2004 

(730) Innehaver: 
 JR-Partner v/Jan-Roger Eriksen , 9497 Harstad, NO 

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

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Kontorrekvisita. 
18 Reisevesker, paraplyer, parasoller. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og spotsartikler. 
41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222878 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200306203 
(220) Inndato: 2003.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEPOBUPIVACAINE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEPOBUPIVACAINE 

(730) Innehaver: 
 SkyePharma Inc , 10450 Science Center Drive, San 

Diego, CA 92121, US 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater og substanser; 

farmasøytiske preparater og substanser til bruk i anestesi 
og for smertebehandling og -kontroll; liposome 
formuleringer inneholdende preparater og substanser til 
bruk i anestesi og for smertebehandling og -kontroll. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222879 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308939 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGICO 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENERGICO 

(730) Innehaver: 
 Jørgen Jakobsen - Energico , Bråtengt 8, 1515 Moss, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronisk nedlastbare varer og tjenester. 

16 Tidskrifter, bøker, magasiner. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222880 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200306580 
(220) Inndato: 2003.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MariNet 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Det Norske Veritas , Postboks 300, 1323 

Høvik, NO 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
dataprogramvare. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
satellittoverføring; overføring av bilder og beskjeder ved 
datamaskiner: elektronisk postoverføring; elektroniske 
oppslagstavler [telekommunikasjonstjenester]; 
fjernskriverjenester; kommunikasjon ved dataterminaler, 
optiske fibernettverk og satellitter; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; utleie av telekommunikasjons- og 
satellittkommunikasjonsutstyr. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; konsulenttjenester vedrørende web-
baserte løsninger for kommunikasjon mellom skip og 
offshore installasjoner og fastlandet. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222882 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308150 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Konica Minolta Holdings Inc , 26-2 Nishishinjuku 1-

chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Antirustmidler; antikorrosjonspreparater; 

kanadabalsam; fargestoff, kopal; dammarharpiks; 
fremkallere og tonere for xerografiske skrivere; fargestoff-
, blekkpatroner for datamaskiner, skrivere og 
databehandlingsutstyr; blekkpatroner og 
blekkstråleskrivere; blekkpatroner for xerografiske 
maskiner; mastik (naturlig harpiks); duplikatorblekk; 
beisemiddel; ikke jernholdige metallfolier og pulver for 
maling, dekorasjon, skriving eller kunstproduksjon; 
maling og fernisser; pigmenter; furuoljeekstrakt fra 
fururøtter; edle metallfolier og pulver for maling; 
dekorasjon, skriving eller kunstproduksjon; trykk- og 
kopieringskomposisjoner; trykk- og kopieringsblekk; 
harpiks; sandarak; skjellakk; tonere og fremkallere for 
bruk i fotokopieringsmaskiner, optiske skannere, 
computerskrivere, blekkstråleskrivere, laserskrivere, 
optiske skrivere, mikrofilm lese-skrivere; maling og tonere 
for bildeformingsapparater, tonerpatroner for xerografiske 
maskiner; tapetfjerningsprerarater; 
treimpregneringsmidler; deler og komponenter til alle 
ovennevnte varer. 
7 Apparater for revisjon innenfor kunstgrafikk; 
apparater for blanding av kjemikalier; apparater for å 
forberede trykkeplater eller forberede kunstgrafikkfilm; 
maskiner og maskinverktøy; trykkemaskiner og skrivere; 
trykkeplater; deler og komponenter for alle ovennevnte 
varer.  
10 Apparater og instrumenter for medisinsk 
analyse og diagnose og tilhørende periferienheter for 
slike apparater og instrumenter; intensifiseringsskj ermer 
for røntgenstrålefilm (brukt for medisinsk 
røntgenstrålefotografi); gulsottmålere; medisinske 
apparater og instrumenter; duplikatorer for medisinsk 
røntgenfotografi; ortopediske artikler; oximetre; 
proteseeller fyllmateriale; røntgenapparater for 
medisinske formål; kirurgiske catguts; kirurgiske, 
medisinske, dentale og veterinære apparater og 
instrumenter; suturmaterialer; prøveapparatur for 
medisinske formål; kassetter med ueksponert medisinsk 
røntgenfilm; ueksponert medisinsk røntgenfilm; 
røntgendiagnoseapparater; deler og komponenter for alle 
ovennevnte varer. 
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40 Herding (annealing); bokbinding; digital 
bildebehandling; forstørrelse av fotografier; kopiering av 
fotografier, fremkalling av fotografier og film; 
fotogravyrtjenester; prosessering av kinematografiske 
filmer; prosessering, fremkalling og/eller kopiering av 
fotografiske filmer og fotografisk papir; gjenvinning av 
avfall og søppel; utleie og leasing av kjemiske maskiner 
og apparater; utleie og leasing av prosessormaskiner og 
-apparater for mat og drikke; utleie og leasing av 
tømmermaskiner og -instrumenter; utleie og leasing av 
tre- og kryssfinermaskiner og -apparater; utleie og 
leasing av bokbindingsmaskiner; utleie og leasing av 
tekstilmaskiner og -apparater; utleie og leasing av 
tobakkprosesseringsmaskiner; utleie og leasing av 
tremassemaskiner; utleie og leasing av papirmaskiner; 
utleie og leasing av papirprosesseringsmaskiner; utleie 
og leasing av metallarbeidsmaskiner og -verktøy; utleie 
og leasing av fotofremkallings-, kopierings, forstørrelses- 
og finpussingsmaskiner; materialbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222883 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308152 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TigerWash 

(730) Innehaver: 
 Exxon Mobil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

TX 75039-2298, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Bilvasktjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222884 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200308153 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIGER WASH 

(730) Innehaver: 
 Exxon Mobil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

TX 75039-2298, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Bilvasktjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 222885 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200306473 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMOBOLT 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERMOBOLT 

(730) Innehaver: 
 Inventa AS , Tevlingvn 1, 1009 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bolter og skruer av metall. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222886 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200307499 
(220) Inndato: 2003.08.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLD NAVY 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLD NAVY 

(730) Innehaver: 
 Old Navy (ITM) Inc , 2 Folsom Street, CA94105 SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Solbriller, etuier for solbriller, kompaktdisker 

(audio-video), kassetter. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222889 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200307500 
(220) Inndato: 2003.08.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALGETA 

(730) Innehaver: 
 Algeta AS , Postboks 54 Kjelsås, 0411 Oslo, NO 

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

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 222890 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200307501 
(220) Inndato: 2003.08.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXPRO 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXPRO 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson , NJ NEW BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: 
 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Seteputer for rullerstoler, for medisinsk bruk. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222891 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200307687 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBAN D.SASTER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URBAN D.SASTER 

(730) Innehaver: 
 John Unneberg, Helgesensgate 16 A, 0553 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utgivelse av bøker, utgivelse av tekster. 

42 Forfatterrettigheter. 
(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 222892 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200307688 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BISTRO BROCANTE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BISTRO BROCANTE 

(730) Innehaver: 
 Restaurantutvikling AS , Postboks 348, 2051 Jessheim, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; 
restaurant-, cafe- og serveringsvirksomhet; kafeer, 
restauranter. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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(111) Reg.nr.: 222893 
(151) Reg.dato.: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Søknadsnr.: 200303229 
(220) Inndato: 2003.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BT 

(730) Innehaver: 
 British Telecommunications Plc , 81 Newgate Street, 

London EC1A 7AJ, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonsapparater; telefoner; 

telefax-apparater; audiovisuelle- og 
videoopptaksapparater; videokonferanseapparater og 
instrumenter; apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse eller mottak av lyd, bilder og/eller data; 
elektroniske minnekort; kodede kort; smartkort; apparater 
og instrumenter for elektroniske finansielle transaksjoner 
og elektronisk handel; elektroniske spill og konsoller; CD-
rom; plater, disker, bånd, kort og kabler, alle elektroniske, 
magnetiske, elektromagnetiske, optiske og/eller 
elektrooptiske databærere; kommunikasjons- og 
kringkastingsapparater og -instrumenter; EDB hardware; 
EDB software for databehandling, for 
telekommunikasjonsapparater og -tjenester og for 
datanettverk; modemer; kabler og kretskort og deler 
dertil; EDB software for databehandling; EDB 
periferiutstyr; signalleringsapparater; elektriske og 
elektroniske apparater for bruk ved mottak av satellitt-, 
bakkebundet- eller kabelkringkasting; 
datakommunikasjonsapparater og instrumenter; 
datalagringskort; smartkort. 
16 Trykksaker; instruksjonsmanualer; kontantkort 
35 Forretningsinformasjonstjenester; reklame, 
markedsføring og publisitetstjenester; tilveiebringelse av 
plass i nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
forretningsrådgivningstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk og 
forretningsoperasjoner; telemarketing; analysering og 
gjenfinning av informasjon; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonslinker for elektronisk handel; 
tilveiebringelse av tjenester for å sette andre i stand til å 
se og kjøpe varer i globale datanettverk. 
36 Informasjonstjenester relatert til finans, 
tilveiebrakt on-line fra databaser eller ved hjelp av 
nettsteder i globale datanettverk.  
38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse 
av telekommunikasjonstilgang og linker til databaser og 
til Internet; telekommunikasjon av informasjon (herunder 
nettsider); kringkastingstjenester; kringkasting og 
overføring av data, lyder og bilder; 
kommunikasjonstjenester via satellitt, TV og/eller radio; 
leie, utleie og leasing av kommunikasjonsapparater; 
elektroniske posttjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonslinker til databaser og nettsteder på 

Internet; tilveiebringelse av brukertilgang til Internet; 
kringkasting og levering av multimedieinnhold over 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; digitale 
kringkastingstjenester; drift av en digitalisert 
medieplattform for utveksling av beskjeder og 
informasjon; samling og levering nyheter og generell 
informasjon; Internetportaltjenester. 
41 Informasjons- og rådgivningstjenester relatert 
til utdannelse, sport, underholdning, nyheter og aktuelt, 
informasjonstjenester relatert til fotografi 
42 Profesjonelle tjenester relatert til 
kommunikasjon, EDB-tjenester, utvikling av EDB 
software og Internet; kompilering, analyse og 
tilveiebringelse av informasjon tilveiebrakt online fra en 
database eller fra Internet; utleie av tilgangstid til 
databaser (andre enn fra Inernettjenesteleverandører); 
leie, utleie og leasing av datamaskiner og 
databehandlingsapparater; EDB-programmering; 
datanettverkstjenester; installasjon og vedlikehold av 
EDB software; skriving, utvikling, oppdatering og design 
av EDB software; planlegging og designtjenester relatert 
til telekommunikasjonsnettverk, apparater og 
instrumenter, til datanettverk samt til Internet; Internett- 
og portaltjenester; systemintegreringstjenester; design, 
tegning og skriving på bestilling, alt for kompilering av 
nettsider på Internet; frembringing og vedlikehold av 
nettsider; vertstjenester i forbindelse med andres 
nettsteder; vertstjenester i forbindelse med 
softwareapplikasjoner for andre; informasjonstjenester 
relatert til juridiske tjenester, været, og astrologi. 
43 Informasjonstjenester relatert til restauranter, 
hoteller og hotellinnkvatering. 
44 Informasjonstjenester relatert til helsetjenester, 
skjønnhet, mote og hagearbeid. 

(450) Kunngjøringsdato  17/04, 2004.04.19 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven § 51. 
 

 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 Madrid- 
 protokollen 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 internasjonaleregistreringen. 
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 hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
 
 

 
 

(111) Int.reg.nr: 0770297 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200115287 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.27 
(300) Søknadsprioritet: 2001.05.22 CH 490858 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORNOS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORNOS 

(730) Innehaver: 
 Tornos SA , Rue Industrielle 111, CH-2740 Moutier, CH 

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

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; spare parts and 
accessories for all the above products (included in this 
class). The list of goods does not include turning lathes, 
windlasses, winches or potter’s wheels or spare parts 
and accessories for the same. 
9 Scientific, electric, weighing, measuring and 
checking (supervision) and calibrating apparatus and 
instruments; apparatus for measuring cams, tool posts, 
tools and machine made parts; gauges, micrometers; 
software, including software for supporting the tooling, 
programming, simulation and piloting of machine tools, 
and for managing information concerning the toolings 
and parameters of machines; spare parts and 
accessories for all the aforesaid products (included in this 
class). 
37 Installation, maintenance and repair of machine 
tools and their components. 
41 Education and training; education and teaching 
services concerning machines and computing. 
42 Scientific and industrial research; computer 
programming; design, maintenance, development and 
updating of computer software. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0783098 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200207241 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.30 DE 301 62 775.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLITZKRIEG 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLITZKRIEG 

(730) Innehaver: 
 CDV Software Entertainment AG , Neureuter Strasse 

37b, D-76185 Karlsruhe, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric and electronic data processing devices 
and computers; devices for digital and analog signal 
processing, in particular modems; electric circuits with 
digital and analog signal processing; calculating 
machines; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images and/or digital data; 
magnetic data carries, recording discs; devices for input, 
output and transfer of data including reading and writing 
apparatus for data carriers (included in this class), in 
particular printers, plotters, data transfer devices 
(modems), light pens, joysticks, scanners, multifunction 
keyboards, musical keyboards for connection to data 
processing devices and plug-in boards thereof, track ball 
input devices, namely "mice" and trackballs, phonetic 
input devices, acoustic and optical reproducers for data 
processing devices, also in the form of additional or 
plugin devices, namely monitors and loudspeakers, also 
integrated in spectacles or in helmets; circuit boards 
provided with integrated circuits, in particular plug-in 
boards; semiconductors, accessories for electronic data 
processing devices, namely cables, plugs, daisy wheels, 
voltage and current stabilizers, emergency power 
generating units; devices for protection from excess 
voltage including excess voltage plugs; dust filters, 
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units 
(gateways), mouse pads; memory and network 
controllers and devices; work books, training manuals 
and seminar files in electronic version; telephone cards; 
computer and video games (included in this class). 
38 Operation of mailboxes and/or online services, 
namely collecting, storing, supplying and transmitting of 
messages and information of any kind; 
telecommunications; electronic transmission of orders for 
the sale, licensing and/or other distribution of goods and 
services; electronic confirmations of orders for the 
purchase of goods and services; providing an access to 
purchasing services via electronic networks or other 
online media; services with respect to electronic 
messages, namely accepting, collecting, storing, revising, 
processing, transferring and transmitting of electronic 
messages; e-mail services; electronic transmission of 
messages and communications; transmission of 
information; providing of data, music and/or images in 
particular in global networks and/or computer systems; 
enabling an access to electronic communication 
networks, electronic databases and interactive computer 
games via electronic networks or other online media. 
42 Establishing, developing, updating, improving 
and adapting of data processing programs and/or files 
(including multimedia, homepages and websites); 
granting of licenses in data processing programs; rental 
and leasing of data processing units, computer peripheral 
devices and programs for data processing, including 
computer and video games; operation of a network 
server for third parties; advisory services for computer 
hardware and software, advisory services for the 
organization and realization of data processing, computer 
consulting services, services of a database; rental of 
access time to databases; computer analyses; computer 
systems analyses; maintenance of computer software; 

selecting, processing, revising, connecting and putting 
into archives of digital image and/or sound data; 
documenting of image, sound and/or text data on 
machine-readable data carriers; technical project 
planning; providing of homepages and/ or electronic mail 
addresses for third parties; drawing up and updating of 
homepages for computer networks. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0788572 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200210643 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Biogel 

(730) Innehaver: 
 LRC Products Ltd , 35 New Bridge Street, London EC 4V 

6BW, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Gloves, fingerstalls and finger coats, all for 
medical, dental, surgical or veterinary use; gloves for use 
in hospitals. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0795325 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200301584 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.07 FR 02 3 178 767 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B BORDEAUX 

(730) Innehaver: 
 Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux , 1, cours 

du XXX Juillet, F-33075 Bordeaux, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising, dissemination of advertisements, 
distribution of advertising materials (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples), market studies, 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, sales promotion for third parties, dissemination 
of advertisements, rental of advertising spaces, online 
advertising via a computer network, advertising by mail 
order, radio advertising, television advertising, public 
relations. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800528 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200304764 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 FR 02 3 180 929 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTEON 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTEON 

(730) Innehaver: 
 Satelec - Pierre Rolland , 17, avenue Gustave Eiffel - Z.I 

du Phare, F-33700 Merignac, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products; 
pharmaceutical products for dental care; sanitary 
products for medicine and dental medicine; plasters; 
materials for dressings; material for stopping teeth and 
dental wax; disinfectants; amalgams, cements, lacquers, 
dental mastics, porcelain for dental prostheses; 
preparations to facilitate teething; medicines and 
remedies for dental purposes. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial teeth; suture 
materials; testing apparatus for medical purposes; 
appliances for washing body cavities; electric dental 
apparatus; dental apparatus and instruments; dentists’ 
armchairs; diagnostic apparatus for dental use; 
orthodontic apparatus; ultrasound apparatus for dental 
use. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800563 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200304777 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Sanatur Gesellschaft für Naturprodukte mbH , Georg-

Fischer-Strasse 40a, D-78224 Singen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic food and supplements for medical 
purposes on the basis of vitamins, protein or mineral 
compounds and trace elements, especially on the basis 
of the micro-alga "Spirulina". 
29 Dietetic food and supplements for non-medical 
purposes on the basis of vitamins, protein or mineral 
compounds and trace elements, especially on the basis 
of the micro-alga "Spirulina". 
30 Candies. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0800609 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200304793 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.20 GB 2308477 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 International Federation of the Phonographic Industry 

(IFPI) , Case postale 581, CH-8024 Zürich, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound and/or visual recordings; enhanced 
sound and/or visual recordings; interactive sound and/or 
visual recordings; sound and/or visual recording media; 
optical discs; sound and/or visual recordings in the form 
of discs; digital music recordings provided over public 
and/or private networks. 
38 Delivery of digital music by 
telecommunications. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800701 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200304824 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADYBIRD 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LADYBIRD 

(730) Innehaver: 
 Woolworths PLC , Woolworths House,242-246 

Marylebone Road, London NW1 6JL, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; shampoos; 
perfume; non-medicated toilet preparations; preparations 
for the hair; non-medicated preparations for the care of 
the skin; babycare lotions and creams. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800710 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200304825 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITALIS 

(730) Innehaver: 
 Dr August Oetker Nahrungsmittel KG , Lutterstrasse 14, 

D-33617 Bielefeld, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Soups and sweet and salted soups; sweet and 
salted spreading paste, consisting mainly of yeast extract 
and/or vegetable egg white (albumen) and spices, 
pastes, all aforesaid goods exclusively of vegetable 
basis; ready-to-eat meals produced on vegetable basis, 
mainly consisting of vegetables and/or prepared fruits 
and/or rice and/or pastry and bakery goods not made 
using animal fats and/or potatoes and meat and sausage 
substitute, mainly consisting of soya protein and/or 
vegetable protein and/or yeast extract; meat and 
sausage substitute products, also in prepared form, 
mainly consisting of soya protein and/or vegetable 
protein and/or yeast extract, aforesaid goods, where 
possible, also in frozen or preserved form. 
30 Pastry and confectionery, edible ices, honey, 
golden syrup, yeast, baking powder, pudding powder, 
powder for edible ices, prepared puddings, cereal 
products for food, mainly foodstuffs made by expanding 
or roasting or baking cereals, in particular ready-to-serve 
cereal food and products in bar form with added sugar 
and/or honey and/or cocoa and/or fruits and/or chocolate 
and/or nuts and/or dried and/or prepared fruits; muesli, 
namely food mixtures mainly containing cereal flakes and 
dried fruits; baking mixtures; powdered sauces, sweet 
sauces, mixed spices, condiments; sweet and salted 
sauces, including salad dressings in liquid, dried and 
instant form. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0800720 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200304826 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAINDANCE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAINDANCE 

(730) Innehaver: 
 Hansgrohe AG , Auestrasse 5-9, 77761 SCHILTACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallic caps, chains and escutcheons for 

faucets, pipe couplings of metal, metal water pipes and 
waterlines, pipes mainly made of metal; reinforcing 
materials for metal water pipes; building materials of 
metal (not included in other classes); valves of metal. 
11 Lighting, heating, steam producing, cooking, 
cooling, drying, ventilating and water supply devices and 
sanitary installations water heating installations, water 
tanks for sanitary purposes, heat accumulators, solar 
installations (not included in other classes), solar 
collectors, water treatment plants, water purification 
installations; water treatment and gray water purification 
instruments and apparatus, disinfecting apparatus, 
filtering installations, filters, apparatus for treating water 
with ultraviolet rays (not for medical use); mixing taps, 
taps and fittings for manual and automatic water inlet and 
outlet control; frames for washbasins, bidets and sinks, 
frames for bathtubs and showers; sanitary trays, 
bathtubs, shower trays, tubs for spa baths, bidets, 
showers and shower cubicles, showers and shower unit 
fittings, shower heads and side showers, sanitary flexible 
hoses, spray nozzles, shower supports; pre-assembled 
multipurpose showers, multipurpose shower cubicles, 
water inlet and outlet valves and fittings for sanitary 
basins, washbasins, sinks, bidets, bathtubs and showers; 
traps; water inlet and outlet pipes; lighting fixtures; parts 
of the above products; mainly non-metallic substances 
and coatings as parts of sanitary installations, mainly 
metallic substances and coatings as parts of sanitary 
installations; metal couplings (not included in other 
classes) as parts of sanitary installations; non-metallic 
couplings (not included in other classes) as parts of 
sanitary installations. 
17 Rubber stoppers, non-metallic pipe couplings 
(not included in other classes), mainly non-metallic 
flexible pipes, seals, insulating materials. 
19 Non-metallic water pipes and waterlines; 
building materials, not of metal. 
20 Shaving mirrors and mirrors, console tables, 
non-metal valves other than machine parts; cupboards 
with mirrors and small bathroom furniture; non-metallic 
chains and escutcheons for faucets; non-metal wall arms, 
parts of the above products; console tables. 
21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, 
towel holders not of precious metal, toilet paper and toilet 
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, 
supports and consoles for bath and toilet utensils. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800730 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200304829 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADL 

(730) Innehaver: 
 Adil Isik Hazir Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi , 

Baytar Ahmet Sokak No: 13/a, Osmanbey-Istanbul, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800746 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200304832 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 a AUSTROSAAT 

(730) Innehaver: 
 Austrosaat Österreichische Samenzucht- und Handels-

AG , Oberlaaer Strasse 279, 1232 WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Flour and preparations made from cereals; 
mustard; pepper; spices. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains; natural plants and flowers; fresh vegetables. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0800750 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200304833 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.28 DE 302 52 783.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SINDRION 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SINDRION 

(730) Innehaver: 
 Infineon Technologies AG , St Martin Strasse 53, 81669 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic components; semiconductor 
devices, in particular discrete and integrated 
semiconductor devices; transistors, power transistors, 
radio-frequency transistors; transceivers, microcontrollers 
and microprocessors; memory; input and output devices. 
38 Telecommunications. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800760 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200304835 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DXWALL 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DXWALL 

(730) Innehaver: 
 Dexon Systems Kft , Szikla utca 21, H-1025 Budapest, 

HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing equipment and computers. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0800766 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200304836 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.07 BX 722694 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLINIFILE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLINIFILE 

(730) Innehaver: 
 Catherine Claus, 14, Bosschaertlaan, B-2960 St. Job In’t 

Goor, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-operated hand tools and implements for 
manicure and pedicure, such as nail files, nail clippers, 
scissors and cutters. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800774 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200304837 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.28 IT PR2002C000083 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIAMOND SHIELD 

(730) Innehaver: 
 Caggiati SpA , Viale Martiri della Libertà 71, I-43052 

Colorno Parma, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Protective coatings for cemetery articles. 
6 Metal items, components and semi-finished 
goods for funeral art, metal letters, friezes and ornaments 
for funeral decorations and monuments; ornamental 
articles for burials and graves made of non-precious 
metals and their alloys; articles made of such materials, 
particularly statues, sculptures, plaques; crucifix made of 
non-precious metals and their alloys; enclosures of metal 
for tombs, tombs of metal, monuments of metal for 
tombs. 
11 Lamps and lamp posts. 
19 Nonmetallic items, components and semi-
finished goods for funeral art; plaques, stones and 
frames for tombs, not of metal, tombs, not of metal, 
funeral monuments, not of metal. 
20 Nonmetallic frames, letters, friezes and 
ornaments for funeral decorations and monuments. 
21 Articles not of precious metals nor of alloys 
thereof, particularly vases, flower receptacles, basins for 
holding flowers, candlestands; crucifix (terms considered 
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the 
Common Regulations). 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0800776 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200304838 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.28 IT TO2002C003489 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIOCLOR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIOCLOR 

(730) Innehaver: 
 Finkem SrL , Via Partanna Mondello 39/N, I-90151 

Palermo, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary products; 
hygienic products for medicine; dietetic substances for 
medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth and dental wax; 
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800786 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200304840 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PHOCUS 

(730) Innehaver: 
 Phocus Holding GmbH , Güterstrasse 144, CH-4053 

Basel, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, particularly scientific brochures. 
35 Advertising, public relations, business 
organisation and management consulting; office tasks. 
42 Design of clinical reports. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800799 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200304842 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.13 RU 2002718730 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUDYARD 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUDYARD 

(730) Innehaver: 
 Highrock Holding Ltd , 70 JF Kennedy Avenue, 

Papabasiliou, 2nd floor, P.C. 1076, Nicosia, CY 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing; footwear; headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0800807 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200304843 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HLX 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HLX 

(730) Innehaver: 
 Castrol Ltd , Wakefield House, Pipers Way, SN31RE 

SWINDON, WILTSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Lubricants for marine use. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.04.19 - 17/04 

 

37 
 

(111) Int.reg.nr: 0801035 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200304904 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.18 DE 302 50 729.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Seidensticker GmbH , Herforder Strasse 182-194, D-

33609 Bielefeld, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing (including woven and knitted clothing); 
casual, sports and leisurewear; jeans and denim clothing; 
shirts, in particular men’s shirts, sports shirts, leisure 
shirts, polo shirts, necktie shirts, shirts for dinner jackets, 
dress shirts; sweatshirts, overshirts, sweater shirts, jacket 
shirts, t-shirts, ladies’ shirts, polo shirts; blouses, 
pullovers, tank tops, suits, jackets, reversible jackets, 
shirt jackets, blousons, shirt blousons, duffel coats, 
anoraks, waistcoats, padded waistcoats, coats, dresses, 
skirts; headscarves, scarves, shawls; trousers, shorts, 
sports trousers; dress handkerchiefs; underclothing, 
sports underclothing; nightclothes, dressing gowns; 
socks, stockings, neckties, gloves; headgear; beachwear 
and swimwear; bathing trunks, bathing suits, bikinis, 
swimming shorts, beach shorts, Bermuda shorts, bath 
robes, beach clothes and beach robes; knitwear, namely 
pullovers, slipovers, jackets, blousons, shirt blousons, 
waistcoats, sleeveless jackets, sweaters, coats, dresses, 
skirts, trousers, shirts, blouses, caps, headscarves, 
shawls, scarves, stockings, socks, neckties, gloves and 
bed jackets; all the aforesaid goods for women, men 
and/or children. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801179 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200305041 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.15 CH 507127 
(540) Gjengivelse av merket: 

POCKETPILOT 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCKETPILOT 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH , Sandhofer Strasse 116, D-

68305 Mannheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Remote controls for infusion apparatus. 
10 Medical and technical medical apparatus, 
particularly infusion and injection apparatus and portable 
apparatus for measuring and displaying glycemia values 
and their accessories, included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801185 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200305043 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 BX 721550 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUVA APPLICATOR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUVA APPLICATOR 

(730) Innehaver: 
 NV Organon , Kloosterstraat 6, 5349AB OSS, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical devices (instruments) for inserting a 

vaginal contraceptive ring. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0801187 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200305045 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 BX 721599 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUVA REMOVER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUVA REMOVER 

(730) Innehaver: 
 NV Organon , Kloosterstraat 6, 5349AB OSS, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical devices (instruments) for removing a 

vaginal contraceptive ring. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0801212 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200305049 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTELLIGENT BALANCE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTELLIGENT BALANCE 

(730) Innehaver: 
 The Boots Company Plc , 1 Thane Road West, 

Nottingham, Nottinghamshire NG2 3AA, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics; 
preparations for the hair; personal deodorants. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801271 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200305055 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOTABLE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOTABLE 

(730) Innehaver: 
 Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co , Fritz-Hahne-

Str. 8, D-31848 Bad Münder, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801294 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200305062 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOM 

(730) Innehaver: 
 DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co KG , Wesselinger 

Strasse 10-16, D-50321 Brühl/Köln, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Non-electric locks, keys, lock cylinders, made 
of metal; master-key installations made of the 
aforementioned goods; parts of the aforementioned 
goods. 
9 Electronically operated locks, keys, lock 
cylinders; master-key installations made of the 
aforementioned goods; parts of the aforementioned 
goods. 
20 Non-electric locks, keys, lock cylinders, made 
of plastic material; master-key installations made of the 
aforementioned goods; parts of the aforementioned 
goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0801297 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200305064 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.19 IT BO2002C000868 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LE DIC’OTTO LUNE DI MARZADRO 

(730) Innehaver: 
 DFM SrL , Largo Quinto Alpini, 1, I-20100 Milano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic drinks (except beers). 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801311 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200305071 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIPFAST 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIPFAST 

(730) Innehaver: 
 Assad Hussain, PO Box 34, Leicester LE1 1ZY, England, 

GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Body-building supplements, medical and 
pharmaceutical products. 
25 Clothing, footwear and headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801403 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200305088 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.19 DK M-03-448 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LATLINE 

(730) Innehaver: 
 DFDS A/S , Sankt Annæ Plads 30, DK-1295 København 

K, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Customs clearance and brokerage. 
39 Transport of goods and passengers by sea, by 
land and in the air; transport by plane, by ship, by boat, 
by ferry, by barge, by pleasure boat, by hydrofoil, by 
hovercraft, by bus, by car, by railroad, by taxi, by tram; 
transport by sea, by ocean, by lake and by river; guarded 
transport of valuables; transport and storage of trash; 
transport of furniture; booking of travel; booking of seats 
for travellers; arranging of tours and cruises; booking of 
transport; freight forwarding; shipping of goods; 
stevedore activities; loading and unloading of goods; 
transport brokerage; freight brokerage; ship brokerage; 
distribution of parcels; consultancy and information on 
transport; re-floating of ships; salvaging and towing of 
ships; rental of ships and boats, cars and busses; rental 
of garages and parking places; ship brokerage and 
consultancy on shipbrokerage; rental of vehicle roof 
racks; consultancy and information on port facilities; 
storing, packaging, wrapping and delivery of goods; 
chauffeur services; courier services (messages and 
goods); storing of goods, piloting; escorting of travellers; 
moving services; rental of warehouses and store rooms, 
including refrigerating and cold stores; consultancy and 
information on storage; rental of transport containers; 
rental of storage containers; measuring, calculating, 
quantity control and condition control of goods in 
connection with transport, loading, unloading and 
storage; track- and -trace-services (the possibility, for 
transport customers, of tracking and tracing their 
consignments) for goods. 
43 Providing of meals for travellers, including 
travellers by ships. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0801875 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200305361 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.14 AT AM 6505/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B-Free BON 20,- A1 

(730) Innehaver: 
 Mobilkom Austria AG & Co KG , Obere Donaustrasse 29, 

A-1020 Wien, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment and computers. 
16 Printed matter. 
35 Advertising; public relations. 
38 Telecommunications. 
41 Providing of training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801907 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200305404 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 jem & fix 

(730) Innehaver: 
 Jem & Fix A/S , Friis Hansens Vej 5, DK-7100 Vejle, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
6 Common metal 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; sheets 
and plates of metal, paving blocks of metal; tool boxes of 
metal. 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; mowers, garden pumps. 
8 Hand tools and implements (hand operated); 
cutlery; side arms; razors; lopping shears, garden tools, 
garden rollers. 
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; conduits, lamps 
(photography). 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, 
water supply and sanitary purposes. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching materials (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers’ type; printing blocks; napkins 
of paper. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
19 Building materials (non metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; wood, sheets and plates of wood, paving blocks of 
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concrete, paving blocks of burnt clay. 
20 Toilet mirrors, goods (not included in other 
classes) of wood, tool boxes of wood. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; parts and fittings for bathrooms 
included in this class, garden syringes. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801923 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200305408 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas Ciupinski 

i Wspólnicy Spólka Jawna , Ul. Swietej Teresy 105, 
91222 LODZ, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals and semi-manufactured chemicals, 

unprocessed chemical substances, glue and mortars of 
glue, impregnating chemicals, preserving chemicals, 
degreasing preparations. 
2 Decorative coats and protective compositions 
permanent or temporary including mordants, colorants, 
paints, lacquers, dyes, dye mordants, fillers, ground 
paints, ground coats, protective preparations against rust 
and destroying of wood, walls and other materials (all in 
form of powder, liquid, semi-liquid and spray including 
aerosol), thinners for the preparations and compounds. 
3 Cosmetics, cleaning preparations, bleaching 
preparations, detergents, polishing papers and 
preparations, glaze preparations. 
6 Metal building materials, base metal and their 
alloys, metal wainscot, metal doors, small metal articles, 
metal door and window frames, nails, metal vices, 
padlocks, metal door handles, keys, metal accessories 
and fittings, handles, metal rivets, metal frames, screw 
bolts, hinges, nuts. 
8 Hand-operated tools for wood and metal 
working, threaders, pliers, hammers, polishing tools, 
knives, saws, chippers, rasps, files, screwdrivers. 
17 Leak protecting and hydrophobic materials, 
insulating coatings. 
19 Building materials (non-metallic); building 
elements and semi-manufactured articles containing 
gypsum, plaster, mortars of plaster, beams, wooden and 
non-metallic wainscot, boards, building timber, veneer 
dressed wood, semi-worked wood, doors and folding 
doors non-metallic, parquet flooring boards, slats, 
windows, non-metallic frames, plywood, plates, forms, 
sections of plastics, building glass. 
21 Bottles, cups, buckets, ceramic plates, ceramic 
knobs, brushes, household utensils, cleaning instruments 
(hand-operated). 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0801926 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200305411 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.12 DE 302 29 078.8/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dirk Wittenborg, Corneliusstrasse 13, D-60325 Frankfurt, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Accounting, business investigations, provision 
of commercial and business information, cost analysis 
and consulting thereon; secretarial, corporate profitability 
and marketing consulting services; personnel 
management, selection and recruitment, outplacement; 
business management consultancy, including 
management consultancy, especially consultancy in the 
fields of management, corporate planning and 
development, project consulting, corporate risk 
management and information risk management; 
consulting on organisational and business matters as 
well as personnel management; drawing up expert 
business opinions; advertising; organisation of office 
work; market research and market studies; valuations in 
business matters; accounting. 
36 Consultancy on mergers, acquisitions, 
franchising and business liquidations; process 
management, namely arranging of financing; arranging of 
financial participations; financial participations in other 
companies and in individual transactions of other 
companies; administration of such participations; 
financing legal costs for civil and other proceedings; 
collection transactions; corporate financing, including 
consulting with regard to corporate sales and 
acquisitions, fluctuations of the stock market; 
establishment of and research in relation to fraud; 
consultancy for business insolvency; consultancy with 
regard to monitoring of loans and direct debits, 
investments, subsidies and financing of loans; insurance 
services; financial services. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801959 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200305422 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 DE 302 58 535.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Kornbrennerei Krugmann GmbH & Co KG , Krim 2, D-

58540 Meinerzhagen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (excluding beer). 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0802134 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305471 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.16 DE 302 02 183.7/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Knuffie Land 

(730) Innehaver: 
 Wader Quality Toys e K Manfred Wader , Alte 

Landstrasse 53, D-42477 Radevormwald, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Toys. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.04.19 - 17/04 

 

43 
 

(111) Int.reg.nr: 0802136 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200305473 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEBIDO 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEBIDO 

(730) Innehaver: 
 Schering AG , Müllerstrasse 178, 13353 BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Hormonal preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802137 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200305474 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINACEA 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINACEA 

(730) Innehaver: 
 Schering AG , Müllerstrasse 178, 13353 BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations, namely topical 

dermatologicals. 
(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0802139 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200305475 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAKEMS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAKEMS 

(730) Innehaver: 
 Memory Solution GmbH , Waldstrasse 32, D- 79206 

Breisach, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Memory and memory extensions for computers 
and electronical devices. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802141 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200305476 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHERIFF TÜRK MALI 

(730) Innehaver: 
 Serif Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , 

Mahmutbey, Göztepe Mah. Kendir Sk. No: 14, Bagcilar 
Istanbul, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0802489 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200305727 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTRASELECT 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTRASELECT 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, 
signalling, controlling and teaching apparatus and 
instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of 
sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanism for coin 
operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base and running 
of database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802492 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200305729 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.07 DE 302 49 158.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRUCTOKABIVEN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRUCTOKABIVEN 

(730) Innehaver: 
 Fresenius Kabi AG , Friedrichstrasse 2-6, D-60323 

Frankfurt, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802499 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200305730 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEER 

(730) Innehaver: 
 SMS Meer GmbH , Ohlerkirchweg 66, D-41069 

Möchengladbach, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Plants for producing pipes, wires, bands, steel 
rods, billets, rails and sections, namely machines for 
manufacturing, working and processing seamless and 
welded pipes including large-scale piping plants; hot and 
cold rolling mills for pipes, rolling mills for wires, steel 
rods, billets, rails and sections; drawing machines, wire 
coil presses; reeling plants; hot iron saws, cold saws; 
electrical and hydraulic shears and cutting machines 
such as pipe cutting machines; cooling beds for pipes, 
wires, steel rods, billets, rails and sections; machines, 
especially transportation machines for adjusting long 
products, straightening machines, pipe testing presses, 
laying heads, bundling equipment, picking equipment, 
calibrating processing machines, pipe welding plants, 
band reeling plants, loop towers, strip levellers, section 
rolling mills, large-scale pipe spheroidizing presses, plate 
edge milling machines, pipe expanding machines, forging 
hammers, radial forging machines, forging manipulators, 
sheet metal and section stretchers, cable coating 
presses, mechanical and hydraulic metal powder 
presses, continuous casting plants, casting and pressing 
plants, rolling and drawing plants, rod and bar milling 
machines, all goods for the metal, copper, non-ferrous 
metal and aluminium industry; hydraulic plants, emulsion 
and oil lubrication plants, descaling plants (machines) 
(included in this class), heat-treatment plants (parts of 
machines) (included in this class); butt welding machines, 
pipe welding machines. 
9 Measuring and testing apparatus for use in 
plants for producing pipes, wires, bands, steel rods, 
billets, rails and sections; automatic control systems for 
use during the production of pipes, wires, bands, steel 
rods, billets, rails and sections; weighing equipment. 
11 Descaling plants; refrigerator equipment for 
pipes, wires, bands, steel rods, billets, rails and sections; 
heat-treatment plants (not parts of machines) (included in 
this class), melting furnaces (included in this class). 
42 Creating programs for data processing. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0802506 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200305731 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.01 FR 02 3 171 804 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Decathlon , 4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE 

D’ASCQ, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; deodorants for personal 
use (perfumery); perfumery products, essential oils, 
sunscreen products (cosmetic sun-tanning preparations); 
shoe creams and polishes; cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
non-electric cutlery; forks; spoons; side arms; razors; ice 
picks. 
9 Apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound or images; data processing 
apparatus; amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; 
audio and video compact disks; disk changers (computer 
equipment); magnetic disks; optical disks; optical 
compact disks; floppy disks; magnetic data media; optical 
data media; projection screens; magnetic encoders; 
sound recording apparatus; sound recording carriers; 
computer printers; printed circuits; intercommunication 
apparatus; interfaces (for computers); apparatus for 
games adapted for use with television receivers only; 
lasers, not for medical purposes; drives (computing); 
optical drives; audio and video receivers; computer mice; 
scanners (computing); protection devices for personal 
use against accidents, accident protection nets, electric 
apparatus for remote ignition, sighting telescopes for 
firearms; apparatus and instruments for astronomy; 
electric devices for attracting and killing insects, scales, 
luminous beacons, barometers, altimeters; marking and 
signalling buoys, directional compasses, fog signals, 
protective helmets, swimming and life-saving belts, dog 
whistles; diving suits, gloves and masks; pedometers, 
mouth guards, spectacles (optics), mountaineering 
sunglasses, spectacle cases, fire extinguishers; bullet-
proof vests, safety harnesses; hydrometers, 
hygrometers, binoculars, optical lamps, batteries for 
pocket lamps, rules (measuring instruments), breathing 
apparatus for underwater swimming, instruments for 
navigation, observation instruments, lightning conductors, 
photographic apparatus, life-saving rafts, speedometers, 
revolution counters. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations; lamps; gas lamps; 
pocket lamps; cooking rings; air reheaters. 
16 Paper, cardboard, cardboard packing; bags 
(covers, pouches) for packaging purposes (of paper or 
plastic materials); printers’ products, bookbinding 

material, photographs, printing blocks; articles of 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists’ supplies, paintbrushes, electric or non-
electric typewriters and office requisites (except 
furniture), teaching materials (except apparatus); pens; 
pen cases; penholders; types (numerals and letters); 
school supplies, clips for offices, drawing pins (tacks), 
pencil sharpeners, correction fluids (office supplies), 
paper knives (office requisites), pencils, propelling 
pencils, rubber erasers, envelopes (stationery), binders 
(office supplies), albums, books, almanacs, brochures, 
exercise books, catalogues, calendars, posters, 
geographical maps, journals; publications; spools for 
inking ribbons, sealing machines for offices, adhesive 
tape dispensers (stationery); paper coffee filters, 
transfers, wrapping paper, garbage bags (of paper or 
plastic materials); bags for microwave cooking; 
signboards of paper or cardboard; toilet paper, table linen 
of paper, hand towels of paper, paper handkerchiefs, 
postcards. 
18 Leather and imitations thereof; animal skins, 
hides; goods of leather or imitation leather (excluding 
cases adapted to the products for which they are 
intended, gloves and belts); hand and travel bags; 
harness articles; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses, 
satchels, wallets, document holders, key cases 
(leatherware); college satchels, school bags, attaché 
cases, purses not made of precious metal, briefcases 
(leatherware), beach bags; bags for climbers; 
alpenstocks; saddle trees and straps; bridles (harness); 
bags for campers; game bags; collars, saddle covers, 
halters, all the aforementioned items intended for horses; 
straps for skates; sling bags for carrying infants; hunting 
bags; harnesses for animals; bits for animals 
(harnesses); rucksacks; sports bags (other than those 
adapted to products for which they are made). 
20 Furniture, camping furniture, mirrors, frames; 
notice boards, racks, drinking straws, bedding material 
(except linen), sleeping bags for camping, garment 
covers (storage), non-metallic identity and registration 
plates, non-metallic vehicle locks, infant walkers. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); table 
plates, not of precious metal; non-precious metal goblets, 
bottle gourds, non-electrical coffee-pots not of precious 
metal; combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes); brush-making materials; hand-operated 
cleaning instruments; steel wool for cleaning; unworked 
or semi-worked glass (except for building glass); 
tableware, not of precious metal; non-electric portable 
coolers; refrigerating bottles. 
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), string, fishing 
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as 
safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), 
padding and stuffing materials not of rubber or plastics; 
raw fibrous textile. 
25 Clothing, footwear (except orthopaedic 
footwear); headwear. 
27 Carpets, gymnastic mats, doormats, mats, 
linoleum and other floor coverings; wall hangings (non-
textile). 
28 Games, toys, play balloons; gymnastics and 
sports apparatus (except clothing, footwear, mats); 
skating boots with skates attached; boxing gloves; hang 
gliders; archery implements; bows for archery; 
bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for 
rackets; rackets, balls for games; fishing tackle; 
sailboards; surf boards without automotive power; small 
balls, balls, nets (sports articles); golf clubs, skis, water 
skis, ski edges, ski bindings; fishing rods and fishing 
accessories, namely fishing reels, lines, bite indicators, 
fish hooks, bait and lures, weights and dumbbells; 
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); 
flippers for swimming; swimming pools (sports or play 
articles); slides (games); skateboards; practical jokes 
(novelties); swings; billiard tables and balls, billiard cues; 
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stationary exercise bicycles; chest expanders 
(exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skittles and 
bowls; petanque balls; machines for physical exercises; 
abdominal boards (gymnastics apparatus); tables for 
table tennis; elbow guards (sports articles); knee guards 
(sports articles); shin guards (sports articles); theatrical 
masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree 
decorations (excluding lighting and confectionery); 
playing cards; coin-operated amusement machines;  
climbing chalk. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; freeze-
dried foodstuffs, jellies (edible) and jams, compotes; 
eggs; milks and other dairy goods; edible oils and fats; 
pickles; preserved, especially deep-frozen, prepared 
meals and foodstuffs, made of meat and/or fish; 
charcuterie; protein in powder form for human 
consumption. 
30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flours; cereal preparations; "viennese" bread, 
rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, 
cheese pies, onion pies; beverages made with coffee, 
tea; edible ice; honey, treacle; yeast; salt, mustard; 
pepper; vinegar; sauces; spices; ice, fruit jellies 
(confectionery), almond paste; nougat; royal jelly for 
human consumption (other than for medicinal purposes). 
32 Beers; mineral and carbonated waters; non-
alcoholic beverages and preparations for making 
beverages (except those based on coffee, tea or cocoa 
and milk drinks); fruit beverages and fruit juices; syrups. 
41 Education; teaching; correspondence courses; 
practical training (demonstration); entertainment; 
amusement parks; providing casino facilities (gambling); 
health club services (physical fitness); physical 
education; discotheque services; operation of sports 
facilities; sports and cultural activities; organisation of 
sports competitions; publication of books, reviews, sound 
recordings; book lending; animal training; show and film 
production; entertainer services; rental of films, video 
recorders, televisions, video tapes, sound recordings, 
cinematographic apparatus and accessories, sets for 
shows; rental of sports equipment (except vehicles); 
organisation 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; information on 
educational or entertainment events, providing cinema 
facilities; cinema studios; production of radio and 
television programmes; recording studio services; ski 
rental. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802523 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200305732 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 IT MI2002C012283 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TControl 

(730) Innehaver: 
 TVS SpA , Loc. Trasanni 100, I-61020 Trasanni-Urbino, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Devices for taking the temperature inserted in 
the handles of cooking pots, saucepans, frying pans and 
other kitchen tools. 
21 Frying pans, saucepans, cooking pots and 
other kitchen tools with a handle in which there is a 
device for taking the temperature. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802524 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305733 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINCA EL BOSQUE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINCA EL BOSQUE 

(730) Innehaver: 
 Sierra Cantabria SA , Amorebieta 3, 26338 San Vicente 

de la Sonsierra (La Rioja), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer). 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0802526 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200305735 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.20 FR 02 3 184 559 
(540) Gjengivelse av merket: 

LES FLUIDRATANTS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LES FLUIDRATANTS 

(730) Innehaver: 
 Orlane SA , 12-14, Rond-Point des Champs-Élysées, F- 

75008 Paris, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and sanitary products (toiletries), 
particularly in the form of creams, lotions and fluids, for 
face and/or body care and treatment; cosmetic kits. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802527 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200305736 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.03 FR 02 3 186 888 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEG’AIR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEG’AIR 

(730) Innehaver: 
 Innothera Topic International , 7-9 avenue Francois 

Vincent Raspail, F-94110 Arcueil, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products including phlebotonic 
products, hygienic products for medicine; dietetic 
substances for medical use, plasters, materials for 
dressings. 
10 Medical apparatus and instruments; orthopedic 
articles; compression ortheses, compression strips and 
bandages; compression socks, compression stockings 
and tights; elastic support stockings and tights, stockings 
and tights for medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802529 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200305737 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fórum Universal de las Culturas Universal Forum of 

Cultures Forum Universel des Cultures 
(730) Innehaver: 

 Forum Universal de Les Cultures Barcelona 2004 SA , 
Marina, 16-18, Torre Mapfre, Planta 29, 08005 
Barcelona, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
publications (newspapers, periodicals or books); 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesive 
materials for stationery or household use; artists' 
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); printing type and blocks; plastic 
materials for packaging (not included in other classes). 
38 Telecommunication services, communications 
via computer terminals and digital communications via 
global computer networks. 
41 Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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(111) Int.reg.nr: 0802530 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200305738 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.29 FR 02/3.191.368 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIFE PEARL 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIFE PEARL 

(730) Innehaver: 
 Helena Rubinstein , 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and 
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; hair care and hair styling gels, 
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair 
dyes and bleaching products; hair-curling and setting 
products; essential oils. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802536 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200305742 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.01 FR 02 3177781 
(540) Gjengivelse av merket: 

FONDIS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FONDIS 

(730) Innehaver: 
 Fondis , Zone Industrielle de Vieux-Thann, F-68800 

Thann, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Individual heating appliances for rooms, in 
particular wood-fired heating appliances; closed 
fireplaces with convection and with accumulation; closed 
chimney fireplaces, catalytic reactors for chimneys and 
for stoves; accumulation stoves; closed chimney 
fireplaces with accumulation; tile stoves; cast-iron stoves; 
chimneys for apartments and for detached houses; 
glazed doors for fireplaces; electric power heating 
appliances; fixed or removable radiators, convectors, 
radiant panels; solar collectors; heating and air 
conditioning apparatus and installations for housing and 
business premises; wine cellar air conditioners; 
ventilators for chimneys; chimney conduits; electric 
firelighters; accessories for fireplaces and stoves such as 
hoods, recuperators; cinder trays for fireplaces. 

(450) Kunngjøringsdato: 17/04, 2004.04.19 
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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.: 0745067 
(210) Søknadsnr.: 200212562 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.01.12 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 SDR Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, A. Nafiz 
Gürman Mahallesi, General Ali Riza Gürcan Cad, A Is 
Merkezi No:30/1-1, Merter-Istanbul, TR 

 Innsiger: 
 G S & Co ApS , Ringstedvej 112, 4300 HOLBÆK, DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim 
  

 
(111) Reg.nr.: 222317 
(210) Søknadsnr.: 200113715 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.02.09 

(540) Gjengivelse av merket 

LANDLIV 
(730) Innehaver: 

 Wenche Svendsen, Lofthus Terrasse 3, 0588 Oslo, 0588, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Wenche Svendsen, Lofthus Terrasse 3,0588 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Tun Media AS , Schweigaardsgate 34, 0191 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Full eller delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller 
fellesmerkeregistreringer, eller internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0700654 
(151) Reg.dato: 1998.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.09.10 

(210) Søknadsnr: 199810529 
(220) Inndato: 1998.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

LANCORYL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical products. 
  
 
(111) Reg.nr.: 0724211 
(151) Reg.dato: 1999.11.09 
(210) Søknadsnr: 200000493 
(220) Inndato: 2000.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Electric apparatus and instruments as well as 
their parts (included in this class), namely switching 
power supply units. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 0757024 
(151) Reg.dato: 2000.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.20 

(210) Søknadsnr: 200107671 
(220) Inndato: 2001.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Natural fertilising preparations, chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
3 Herbal extracts, herbal powders, herbal 
tinctures, herbal creams and oils for cosmetic use, herbal 
baths. 
5 Dietetic substances for medical use, sanitary 
products, herbal elixirs, preparations containing edible 
algae, herbal teas for medical use; all the above goods 
produced without chemical additives. 
7 Electrical appliances not included in other 
classes, appliances for chopping and grinding, cereal 
mills; all these goods excluding automatic appliances for 
mixing and dispensing beverages. 
8 Manually-driven appliances for chopping. 
16 Publications, newspapers and periodicals, 
books, instructional and teaching materials, other than 
apparatus. 
21 Household or kitchen utensils and containers, 
manually-driven grinding appliances; presses and mills, 
pastry moulds, brushes, glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables, walnuts and hazelnuts; products for 
jellifying, jellies, jams, eggs and products made with 
eggs, dairy products; edible oils and fats, sandwich 
spreads containing edible fats; canned fruit, vegetables, 
meat, poultry and fish; cubes for soup, ready-made 
soups. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and 
beet sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, coffee 
substitutes, cocoa and chocolate-based beverages, flour 
and preparations made from cereals, muesli, flakes, 
semolina, bread, crisp bread, biscuits, farinaceous 
pastes, long-life bakery products, cakes, pastry and 
confectionery, honey, products for use in baking, yeast, 
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces 
(excluding salad sauces), spices, seasonings. 
31 Products for grinding and peeling, pulses, 
oilseeds, unprocessed cereals, unprocessed sowing 
seeds, seeds, fresh fruit and vegetables, natural plants 
and flowers, malt. 
32 Table and mineral waters, alcohol-free drinks. 
33 Wines, fruit wines, spirits and liqueurs. 
39 Distribution of newspapers and periodicals. 
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41 Continuous training and correspondence 
courses; rental of books and films; rental of journals and 
periodicals, publishing and editing of books, newspapers 
and periodicals. 
42 Catering (providing of food) with food products, 
exluding fruit juices, vegetable juices and fruit drinks. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0764711 
(151) Reg.dato: 2001.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.07.30 

(210) Søknadsnr: 200112145 
(220) Inndato: 2001.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTIMITY 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; cosmetics; perfumery, 
essential oils, dentifrices; hair lotions. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0787982 
(151) Reg.dato: 2002.05.14 
(210) Søknadsnr: 200210209 
(220) Inndato: 2002.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADVISOPRO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Electric and electronic apparatus and 
instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic recording media; computer equipment and 
computer peripheral devices; software, excluding 
software for viewing demand curves; data storage; 
magnetic and optical data media, excluding data media 
and computer programs processible by a machine and 
connected to multi-energy meters, for the remote 
transmission of energy consumption data; electric and 
electronic apparatus and media (included in this class) 
for recording, storing, handling, reproducing and finding 
information; parts of all the above goods. 
35 Business organisation consulting; management 
consulting and business management; consulting and 
assistance services for operating and managing 
commercial, industrial and service companies; arranging 
and systemizing data in a central file; computer file 
management, excluding computer file management in 
connection with multi-energy consumption and spending; 
organisation of trade fairs and exhibitions for industrial, 
commercial or advertising purposes; market research 
and opinion polling; retailing of software. 
42 Computing services in connection with 
information systems in the field of data processing, 
particularly assistance, consulting services and project 
management; software design and development; 
software maintenance; computer hardware and software 
rental; leasing access time to a database server centre 
and to global computer networks (computing services); 
consulting services in all the above services, excluding 
computing services in connection with software for 
viewing demand curves, multi-energy consumption and 
spending. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0794405 
(151) Reg.dato: 2002.12.06 
(210) Søknadsnr: 200301163 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

AKTIVPLUS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

  
 
(111) Reg.nr.: 0797540 
(151) Reg.dato: 2003.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.31 

(210) Søknadsnr: 200302940 
(220) Inndato: 2003.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDIOXYL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Gases for medical and pharmaceutical 
purposes, also in solid, liquid or dissolved form, 
especially oxygen and oxygen containing gases. 
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(111) Reg.nr.: 0799386 
(151) Reg.dato: 2003.03.21 
(210) Søknadsnr: 200303916 
(220) Inndato: 2003.04.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPORTLIFESTYLE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

18 Leather and imitation of leather as well as 
goods made of leather or of imitation of leather (included 
in this class); bags and other cases not adapted to the 
goods they are intended to contain as well as small items 
of leather(included in this class); purses, wallets, key 
cases; carrying bags, travel bags, sports bags (included 
in this class), pouches, duffel bags, bags for climbers, 
schoolbags, belt bags, toilet bags; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 
25 Clothing, footwear, headwear. 
28 Games and toys, gymnastics apparatus; 
gymnastics and sporting articles (included in this class); 
balls for games and play balloons; shin guards, knee, 
elbow and ankle pads for sports purposes; sports gloves; 
tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, 
table tennis bats, badminton and squash rackets; sports 
bags (included in this class); bags for sporting items 
adapted to the products they are intended to contain; 
bags and covers for tennis, squash and badminton 
tackets, for table tennis and cricket bats, golf clubs and 
hockey sticks; rollerskates, ice skates; in-line skates; 
tables and nets for tennis table. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0801896 
(151) Reg.dato: 2002.11.13 
(210) Søknadsnr: 200305399 
(220) Inndato: 2003.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURA-ACE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

12 Bicycles and their parts and fittings, 
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, warning 
horns or bells, saddles, kick stands, spokes, spoke clips, 
chains, chain deflectors, shift cables, mudguards, 
baskets or panniers, handlebar grips, luggage racks, 
wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamo hubs, 
hub quick release levers, gear release levers, gear shift 
levers, chain guides, sprockets, handlebars, handlebar 
stems, free wheels, frames, bicycle pedals, toe clips, 
front forks, head parts for frame fork assembly, rims, 
bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, 
rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by 
computers, direction indicators for bicycles, wheel bags 
for bicycles, bicycle saddle bags, bag for carrying 
bicycles; machine elements for land vehicles, particularly, 
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, 
speed change gears, other power transmissions and 
gearings, suspensions, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, other brakes, all for 
land vehicles; all the foregoing goods as parts and fittings 
of bicycles. 
25 Footwear; shoes for sports, boots for sports, 
particularly, shoes for bicycle; clothes for sports, clothes 
for cyclists, clothes for gymnastics. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0803701 
(151) Reg.dato: 2003.02.27 
(210) Søknadsnr: 200306384 
(220) Inndato: 2003.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

29 Meat and meat products; fish; fish products 
and other seafood (not living) and goods thereof; poultry 
and poultry products; game and game products; meat, 
fish, poultry, game and vegetable extracts; soups, 
bouillons; fruits, vegetables, mushrooms and pulse (not 
fresh); prepared vegetable marrow; vegetable snacks; 
soya burgers; herbs (not fresh); all kinds of potato 
products, particularly potato schnitzels, crisps, sticks, 
French fries, croquettes, fried/sauté potatoes, potato 
fritters, sliced potatoes; jellies; all aforementioned goods 
also preserved, boiled, dried or deep-frozen, as well as 
half-finished products or pre-cooked meals, preparations 
and/or mixtures consisting of the aforementioned goods; 
dry and wet ready-to-serve dishes, also deep-frozen, 
essentially consisting of one or several of the following 
goods: meat, fish, poultry, game, vegetables, potatoes, 
potato products, prepared fruits, cheese; meat, fish, 
poultry and game salads; jams, fruit sauces; eggs, milk 
and dairy products; cooking oils and fats. 
30 Potato dumplings; dry and wet ready-to-serve 
dishes, also deep-frozen, essentially consisting of one or 
several of the following goods: pasta, rice; 
dressings/gravy; coffee, tea, cocoa including coffee, tea 
and cocoa beverages; coffee and cocoa preparations for 
the manufacture of alcohol-free beverages; coffee 
substitutes; sugar, rice, tapioca, sago, flours, pasta, 
noodles, spaghetti, pizzas, pizza-like products, 
hamburgers, hot dogs, sandwiches, open baguettes; 
yeast dumplings, dumplings; oven-ready dough/cake-
mix; edible ice. 
43 Providing of food and drinks; catering. 
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(111) Reg.nr.: 0813819 
(151) Reg.dato: 2003.03.21 
(210) Søknadsnr: 200311751 
(220) Inndato: 2003.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOLTRUSION 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

16 Painting and decorating tools (included in this 
class), particularly brushes for paint application, coating 
tools, paint rollers, lacquer rollers, seam rollers, covers 
for paint rollers, mini paint brush rollers, flat paint 
brushes, radiator brushes, paperhanging brushes, flat 
wall brushes, stencil brushes, enamel brushes, trim 
brushes, facades painting tools. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith), particularly 
application pads and applicators for application of liquid, 
paste-like, creamy and powdery media for cosmetic and 
household purposes (included in this class), as cosmetic 
applicators, sponge shadow applicators, lotion 
applicators, brush applicators, paint applicators, polish 
applicators, hair colour applicators; combs and sponges; 
brush-making materials; cleaning utensils; bathroom and 
toilet equipment, particularly, toilet sets, comprising toilet 
brushes, toilet brush holders, toilet paper holders, door 
checks roll holder and paper holder, plungers for clearing 
blocked drains, toilet brushes, soap dispensers, soap 
dishes, sink sieve; brushes (except paint brushes) and 
brushes wares, particularly dusting brushes, baby bottle 
brushes, bath and sauna brushes, sanitary brushes, 
mascara brushes, eyelash brushes, beauty care brushes, 
denture brushes, hairbrushes, hand wash brushes, nail 
brushes, household brushes, shoe brushes, floor 
cleaning brushes, brushes for industry and farming, roller 
brushes, brushes with a water conduit to be attached to a 
water line, kitchen brushes, vegetable brushes, food 
brushes, food treating brushes, dish brushes, wash 
brushes, pan brushes, pot brushes, cleaning brushes, 
glass and bottle brushes, radiator brushes, dusters, 
animal care brushes, hygiene brushes, body care 
brushes, massage brushes, cosmetic brushes, apparatus 
for cleaning teeth, toothbrushes, toothbrushes producing 
medical effects, WC-brushes, mini brushes, stripe 
brushes, decorating brushes, technical brushes, carpet 
and polishing brushes, wool brushes; sets for washing 
glasses, comprising one or several brushes for washing 
glasses on a base; brooms, hand brushes, carpet 
brooms, dust pan, scrubber; mops, feather dusters; fluff 
rollers/lint removers; electrically operated cleaning and 
rinsing apparatus for teeth, mouth and throat for home 
use; electrically operated denture cleaning apparatus; 
electrically operated oral care apparatus, electric 
toothbrushes; electric toothpicks; dental floss; toothsticks, 
toothpicks, interdental brushes, massage apparatus for 
gums; cylindrical brushes; gum stimulators; toothbrush 
sets; non-electric apparatus for the cleaning of 
automobiles; non-electric cleaning apparatus for wet-
cleaning and window cleaning apparatus; cleaning pads. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0818226 
(151) Reg.dato: 2004.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.20 

(210) Søknadsnr: 200401752 
(220) Inndato: 2004.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

IDEAL DEFENSE YVES SAINT 
LAURENT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
3 Cosmetic products; cosmetic creams, lotions 
and face care products; cosmetic creams, lotions and 
body care products; skin oils, creams and lotions; anti-
wrinkle creams; moisturising creams. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0746254, 0746252 
(151) Reg.Dato.: 2000.11.07, 2000.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.11.07, 2010.11.07 

(220) Inndato: 2002.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERO ON 
  
 
(111) Reg.nr.: 0791239 
(151) Reg.Dato.: 2002.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.07 

(220) Inndato: 2002.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOGARANT 
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Overdragelser 
 
Regulær overdragelse av registrerte merker og internasjonale merker som er gyldig i Norge, jfr. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0662121, 0668671 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1996.11.14 
(730) Tidligere innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 DÜSSELDORF, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589 DÜSSELDORF, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0674389, 0723329 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1997.07.03 
(730) Tidligere innehaver: 
 SAirGroup, Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 SR Technics Holding, Vorstadt 32, 6304 ZUG, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0687153 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1998.03.12 
(730) Tidligere innehaver: 
 Philips GmbH, 94, Steindamm, 20099 HAMBURG, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 ScanSoft Belgium BVBA, Guldensporenpark 32, 9820 

MERELBEKE, BE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0709249 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1999.04.15 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Sika SA ci-devant 

Kaspar Winkler & Co) (Sika SA già Kaspar Winkler & 
Co), Tüffenwies 16-22, 8048 ZÜRICH, CH 

(740) Ny Innehaver: 
 Sika AG, Zugerstrasse 50, 6341 BAAR, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0716567 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1999.08.19 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nikola Bellofatto, Sempacherstrasse 15, 8032 ZÜRICH, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Cambridge Distribution AG, Gewerbestrasse 8, 6330 

CHAM, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0780110 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 2002.06.13 
(730) Tidligere innehaver: 
 Christoph Brenneis, Günthersburgallee 93, D-, 60389 

FRANKFÜRT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 InnoCo SA, Val Fleuri 23, 1526 LUXEMBOURG, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0785231 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 2002.09.05 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jobpilot AG, Siemensstrasse 15-17, 61352 BAD 

HOMBURG, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Adecco SA, Château Bonmont, 1275 CHÉSEREX, CH 
  
 

(111) Reg.nr.: 0795205 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 2003.02.13 
(730) Tidligere innehaver: 
 Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 VIBY J, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 VIBY J, DK 

Arla Foods Trading A/S, Skanderborgvej 277, 8260 VIBY 
J, DK 

  
 
(111) Reg.nr.: 0798860 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 2003.04.10 
(730) Tidligere innehaver: 
 Astra SrL, 20, Via Angi, 30039 STRA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Omnia B SrL, Strada dei 100 Anni, 20, 30039 STRA, IT 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 208477 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 2000.07.31 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lighting Innovation Center AG, Mühlenstrasse 28, CH-

8200 Schaffhausen, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Herbert Waldmann GmbH & Co KG, Peter-Heinlein-

Strasse 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 62967 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1963.06.13 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG, 

Westerwaldstrasse 4, D-56579 Rengsdorf, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher Strasse 55, 56567 

NEUWIED, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 88992 
(151) Reg. Kunngj. Dato: 1972.11.06 
(730) Tidligere innehaver: 
 SP Group A/S, Ålborg, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Teknos Group OY, Tapiola Central Tower, 02100 ESBO, 

FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

 

 
 


