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Melding 
 
 
Prøveordning: Automatisering av fristforlengelsen på 6 måneder i varemerkesøknader  
 
For å effektivisere saksbehandlingen, samt ytterligere samordne reglene om fristforlengelse på varemerke og 
patent, automatiseres nå behandlingen av den første søknaden om fristforlengelse. Dette er en prøveordning som 
vil gjelde alle forespørsler om fristforlengelse som kom inn etter 1. mars 2004. Patentstyret vil vurdere ordningen på 
nytt dersom det viser seg å være nødvendig. 
  
Dette medfører at alle forespørsler om den første fristforlengelsen som kom inn etter 1. mars 2004 alltid vil innvilges 
for 6 måneder uten tilbakemelding fra Patentstyret. I saker som allerede har fått innvilget en eller flere 
fristforlengelser før 1. mars, gjelder også dette. Hvor det for eksempel ble søkt om fristforlengelse i slutten av 
februar og dette ble innvilget for 3 måneder, vil man altså ved ny søknad om fristforlengelse få en automatisk 
fristforlengelse på 6 måneder uten noen tilbakemelding. 
  
Siden det ikke blir sendt ut tilbakemelding om fristens utløp i disse tilfellene, må søker eller dennes fullmektig selv 
holde oversikt over fristens utløp. 
  
Slik beregnes fristen: 
Fristforlengelsen beregnes fra datoen da den forrige fristen utløp. 
  
Eksempel: Hvis Patentstyret har gitt frist til 1. mai og søker eller fullmektig så bad om fristforlengelse innen denne 
datoen, utløper den neste fristen 6 måneder senere, nemlig den 1. november.  
  
De øvrige fristene, dvs ytterligere fristforlengelser i søknader og fristforlengelser i  
innsigelsessaker, vil bli besvart og, dersom de innvilges, være på 3 måneder. 
  
Les også informasjonen om regelendringen innført 1. mars som er lagt ut på www.patentstyret.no. Endringen ble 
også kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 8 - 2004.02.16. 
  
Målet med denne endringen er i hovedsak å frigjøre ressurser til realitetsbehandling av varemerkesøknader.



 registrerte varemerker 2004.06.14 - 25/04

 

4 
 

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.: 223134 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309409 
(220) Inndato: 2003.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIRA/GARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIRA/GARD 

(730) Innehaver: 
 Amersham Biosciences AB , 75184 UPPSALA, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige apparater; apparater for bruk i 
bioseparasjonsprosesser; filtreringssystemer, patroner, 
filtere og membraner dertil; apparater for bruk i 
membranseparasj onsprosedyrer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223135 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309410 
(220) Inndato: 2003.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XAMPLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XAMPLER 

(730) Innehaver: 
 Amersham Biosciences AB , 75184 UPPSALA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige apparater; apparater for bruk i 

bioseparasjonsprosesser; filtreringssystemer og patoner 
dertil; apparater for bruk i membranseparasj onsprosedyrer.
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223136 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309413 
(220) Inndato: 2003.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXCELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXCELL 

(730) Innehaver: 
 Amersham Biosciences AB , 75184 UPPSALA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for bruk i 

membranseparasjonsprosedyrer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223137 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200303962 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEW Lifestyle 

(730) Innehaver: 
 Elform AS , Postboks 49, 5047 Fana, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 
5 Dietetiske stotfer for medisinsk bruk; kosttilskudd, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for 
muskelstimulering. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt . 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223138 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309183 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHINE SHOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHINE SHOCK 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223139 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200302188 
(220) Inndato: 2003.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SÅÅÅ STOR! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SÅÅÅ STOR! 

(730) Innehaver: 
 Hipp & Co , 141, Brünigstrasse, 6072 SACHSELN, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5  Proteinpreparater og -produkter fra plante- og 
dyreprodukter til menneskeføde; farmasøytiske produkter; 
dietetiske produkter for barn og syke for medisinske formål; 
babymat. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; kjøtt-, 
fiske-, frukt- og grønnsakgeleer; syltetøy og søte geleer; 
egg, melk; melkeprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, 
kvarg, tørrmelk og melkeprotein for ernæringsformål; 
desserter for barn, herunder søte desserter hovedsakelig 
bestående av melk og/eller frukt; desserter og småretter 
hovedsakelig bestående av melk, eventuelt med 
anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; 
desserter og småretter hovedsakelig bestående av frukt; 
ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, 
fjørkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, 
belgfrukter og/eller poteter; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, 
vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; 
spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke-
medisinske dietetiske formal. 
30  Te, tedrikker, kakao, sukker, dekstrose, ris, 
tapioka, sago, mel, semule, kornprodukter og 
næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, kaker, 
bakverk og konditorvarer, konserverte konfektyrer, snacks, 
konfektyrer; deigvarer, sjokolade, sukkerprodukter; 
dekstroseprodukter, honning og propolis; desserter for 
barn, herunder søte desserter hovedsakelig bestånde av 
sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter, 
småretter og søtsaker hovedsakelig bestående av sukker 
og sjokolade, eventuelt med anvendelse av bindemidler av 
hvilken som helst art; ferdige og halvferdige retter 
hovedsakelig fremstilt av kornprodukter, ris og/eller 
deigvarer; krydder; musli hovedsakelig bestående av korn, 
frukt, nøtter og/eller sukker; tallerkenferdige kornretter; 
ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, 
herunder bakervarer; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke-
medisinske dietetiske formål. 
31  Ferske frukt og grønnsaker. 
32  Alkoholfrie drikker, herunder frukt- og 
grønnsakssaft, -juice, -nektar og fruktdrikker; 
fruktsaftkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater 
for tilberedning av alkoholfrie drikker; pulver og gryn for 
fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer 
også for ikke-medisinske dietetiske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223146 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309408 
(220) Inndato: 2003.10.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUIXSTAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUIXSTAND 

(730) Innehaver: 
 Amersham Biosciences AB , 75184 UPPSALA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige apparater; apparater for bruk i 

bioseparasjonsprosesser; filtreringssystemer og deler dertil; 
apparater for bruk i membranseparasjonsprosedyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223147 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309503 
(220) Inndato: 2003.10.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XQ`S 

(730) Innehaver: 
 Svenska XQ`s AB , Fjällgatan 25, S-832 42 Frösön, SE 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Porsjonspakkede tobakk og snus; 
porsjonspakkede tobakkserstatning; tobakk; urter for 
røyking og snusing; artikler for røkere; fyrstikker; 
askebegre, ikke av edelt metall; beholdere for 
porsjonspakkede tobakk og snus samnt for 
porsjonspakkede tobakkserstatning, ikke av edelt metall; 
snusdåser, ikke av edelt metall. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223148 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309182 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MODEL CONTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MODEL CONTROL 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223149 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200309908 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTICARD M MULTICARD 

(730) Innehaver: 
 Handelsbanken Finans NUF , Rådhusgat 27, 0113 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kort med integrete kretser. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223150 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200310152 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dolphin Energy Ltd , P.O Box 33777, Abu Dhabi, AE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av hydrokarbonprodukter. 
39 Lagring og transport av hydrokarbon og 
hydrokarbonprodukter via rørledninger. 
40 Bearbeiding av hydrokarbon. 
42 Utvikling, eksplorasjon og boring av 
hydrokarboner. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223151 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200304975 
(220) Inndato: 2003.05.23 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.25 US 78/188,769 (kl.9) 

2003.11.25 US 78/188,770(kl.16) 
2003.11.25 US 78/188,772(kl.42) 
2003.11.25 US 78/188771(kl.35) 

(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9  
Datasoftware, nemlig dataserversoftware; 
datanettverksadministrasjonssoftware; datastøtte- og 
datahjelperedskapsprogrammer; programmer for utvikling 
av datasoftware; datasikkerhetssoftware, 
databeskyttelsessoftware og 
datapålitelighetskontrollsoftware for kontroll av tilgang til og 
kommunikasjon med datamaskiner; bruker- og 
forretningssoftware for bruk til tekstbehandling, elektroniske 
regneark, databaser, datainnsamling, dataanalyse, grafikk, 
datamaskinassistert konstruksjon og computerstøttet 
produksjon, presentasjoner, e-post, kalendere, 
tidsplanlegging, kontakthåndtering og -administrasjon, 
kartlegging, avbilding, geografiske lokasjoner og 
lagersteder, regnskap, finans, forvaltning av menneskelige 
ressurser, personale og lønnsutgifter, 
kundekontaktadministrasjon, prosjektstyring og 
prosjektadministrasjon, forlagsvirksomhet, kunngjøring, 
ressursplanleggings- og forsyningskjedeadministrasjon for 
virksomheter; software for manipulering av bilde, lyd og 
grafikk; dataspillsoftware; nettlesersoftware for 
datanettverk, trådløse nettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for 
administrering av kommunikasjon og data- og 
informasjonsutveksling via datanettverk, trådløse nettverk 
og globale kommunikasjonsnettverk; datamaskiner; ytre 
enheter og periferiutstyr for datamaskiner; bærbare 
datamaskiner, håndholdte datamaskiner; personlige digitale 
assistenter (PDA); personsøkere; radiooppkallingsenheter; 
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tjenester vedrørende forretninger og forretningsdrift, nemlig 
tilveiebringe og tilby databaser og nettside-lenker til andre 
innholdstilbydere innen feltet forretningsanliggender; 
tilveiebringelses- og anskaffelsestjenester, nemlig kjøp av 
kontorutstyr for andre; tilveiebringelse og tilbydelse av 
forretningsinformasjon via datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; og presentasjonstjenester og 
faktureringstjenester (bistand ved ledelse av 
forretningsvirksomhet og/eller kontorfunksjoner). 
42 Datatjenester, nemlig opprettelse/forfatting av 
tekst, lyd, grafikk, og video for bruk på datanettverk, 
trådløse nettverk og globale kommunikasjonsnettverk; 
vertskapstjenester for nettsider (web hosting); 
datatjenester, nemlig leasing/utleie av tilgangstid til 
software og databaser til bruk i forretningsledelse og -
administrasjon, databaseadministrering, markedsførings- 
og reklameaktiviteter, tillagning av regneark, og 
tekstbehandling; konsulenttjenester innen feltene 
datamaskiner, software, elektronikk, telekommunikasjon, 
sikkerhet og autentisering; tilveiebringe og tilby 
personopplysninger og personlig informasjon, samt 
forretningsinformasjon spesifisert av brukere via 
datanettverk, trådløse nettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe og tilby informasjon 
innen feltet datamaskiner, datasoftware, og utvikling av 
datasystemer, nettverk og software, via datanettverk, 
trådlese nettverk og globale kommunikasjonsnettverk; 
datamaskintjenester og datainformasjonstjenester, nemlig  
tilby teknisk assistanse til andre innen feltet 
nettsideadministrering, epostadministreringstjenester og 
beskyttelses/sikkerhetstjenester for nettsider; tilby teknisk 
informasjon vedrørende nettilgang, nettsideadministrering, 
e-postadministrering og nettsidesikkerhet/-beskyttelse via 
datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; og 
nettvertskapstjenester (web hosting). 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223152 
(151) Reg.dato.: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Søknadsnr.: 200106521 
(220) Inndato: 2001.05.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TMC 

(730) Innehaver: 
 Nessco Holding AS , PB 124 Kalbakken, 0902 Oslo, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Kompressorer og etterbehandlingsutstyr i form av 
filtre, filtreringsmaskiner og filtreringspresser til marine-og 
offshoremarkedet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223153 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309176 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIVOLI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIVOLI 

(730) Innehaver: 
 Pressalit A/S , Pressalitvej 1, DK-8680 Ry, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Toalettseter (W.C.) 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Reg.nr.: 223154 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309174 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IL NOSTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IL NOSTRO 

(730) Innehaver: 
 Wineland Ltd , 2 Greenville Terrace, Dublin 8, IE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Viner. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Reg.nr.: 223155 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309711 
(220) Inndato: 2003.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALPHA BIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALPHA BIT 

(730) Innehaver: 
 Boart Longyear International Holdings Inc , 2640 West, 

1700 South, Salt Lake City, UT 84104, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøyrnaskiner; boremaskiner, 

borerigger (flytende eller ikke flytende), utstyr og apparater 
samt deler for de forannevnte varer, herunder kroner for 
prøveboring (maskindeler) og borekroner (maskindeler). 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223156 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309177 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURVACEOUS BLONDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CURVACEOUS BLONDE 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223157 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309178 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOLD TRUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOLD TRUE 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223158 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200309179 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHINE RELEASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHINE RELEASE 

(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp , 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
håroljer, hårgels, hårfriseringskremer, 
hårfriseringspreparater, hårfargingspreparater, hårserum, 
kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223159 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200302071 
(220) Inndato: 2003.03.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 park inn 

(730) Innehaver: 
 Park Hospitality Worldwide LLC , Minneapolis, MN, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotellreservasjoner og reservasjonstjenester; 

tjenester vedrørende hotellinnkvartering, losji- og kost; 
kafeer, kafeteriaer, kantiner, cateringvirksomhet, 
restauranter og snackbarer; tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223160 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200209531 
(220) Inndato: 2002.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CESAR CULINARIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CESAR CULINARIA 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinære preparater og stoffer; tilsetninger til 
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; desinfeksjonsmidler, 
pesticider; fungicider; pulvere, spray, sprøytemidler, dråper, 
drops, hud-, skinn- og pelsbehandlingsmidler og -
preparater, samt krager og halsbånd, alle til utryddelse av 
lopper, midd og flått og for bruk på dyr; medikamenterte 
behandlingsmidler og preparater for behandling av hud og 
skinn og for bruk på dyr, medikamenterte sjampoer, vaske- 
og rensemidler for bruk på dyr; medikamentert munnvann 
og tannpasta for dyr; medikamenterte pustoppfriskende 
midler for dyr. 
31 Levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for 
dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for 
tilsetning til slike næringsmidler; blekksprutben for animals; 
spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223161 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200302852 
(220) Inndato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Askild Haugland, Amtmann Meinichsgt 14, 0482 OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 CD plater, grammofonplater, magnetbånd. 

35 Salg av CD plater, grammofonplater, 
magnetbånd; bistand ved ledelse av bedrifter; 
kontortjenester. 
41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
utgivelse av CD plater, grammofonplater, magnetbånd; 
artistopptredener. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223162 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200307732 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONSTRUCTION MANAGMENT AS Teknisk og 

økonomisk prosjektstyring-entrepriseadministrasjon 
(730) Innehaver: 

 Construction Managment AS , Gamle Drammensvei 48 A, 
1321 Stabekk, NO 

(740) Fullmektig: 
 Dalan Advokatfirma v/hr adv J Arff-Pettersen , Postboks 

1214, Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
36 Foretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reperasjonssvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223163 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200210489 
(220) Inndato: 2002.11.06 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.02 EM 2836286 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPXYLON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPXYLON 

(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 Industrielle kjemikalier for vedlikehold og 

reparasjon; industrielle klebe- og bindemidler; epoksy 
resiner; metallfylt epoksy; keramikkfylt epoksy; flytende 
epoksy og epoksy kitt; uretan klebe- og bindeforbindelser, 
belegg og kitt; flytende epoksy og uretan klebe- og 
bindemidler for fremstilling av former, matriser, mønstre og 
holde- og fastspenningsanordninger; klebe- og bindemiddel 
som fyllstoff for spalter, sprekker og hull. 
2 Metallforsterkede tetningsmasser og 
forseglingsmidler for reparasjon av utstyr og maskiner; 
galvaniseringspreparater; primer; epoksy forseglingsmidler 
for gulv; anti-skli belegningsmidler for gulv; harpiksbaserte 
belegg for beskyttelse mot slitasje og korrosjon. 
17 Klebe strips, puter og plastre for industriell bruk; 
klebe-impregnerte plastre for industrielt vedlikehold og 
reparasjon; fuge- og tetningsmasse av silikon. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223164 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200303977 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUGIN 

(730) Innehaver: 
 Coop Norden AB , Postboks 173, S-401 22 Göteborg, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner; elektriske 

husholdningsmaskiner, kjøkkenmaskiner, 
husholdningsverktøy og husholdningsprodukter; 
håndverktøy (andre enn hånddrevne); støvsugere; 
støvsugerposer; tilbehør til støvsugere for spredning av 
dufter og desinfeksjonsmidler; reservedeler og tilbehør til 
ovennevnte som inngår i klassen. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
barberhøvler og -apparater; elektriske personpleieprodukter 
og hygienepleieprodukter; kniver; hånddrevne verktøy og 
redskaper; reservedeler og tilbehør til ovennevnte som 
inngår i klassen. 
9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, (overvåkning), livredning og 
undervisning; apparater og instrumenter for ledning, 
veksling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; innspillingsbare plater; 
brannslukningsapparater; elektriske strykejern; 
reservedeler og tilbehør til de ovennevnte som inngår i 
klassen. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; elektriske 
varmeputer (dyner) for medisinsk formål; reservedeler og 
tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; griller 
(kjøkkenapparater); vifter; luftfuktere; elektriske varmeputer 
(dyner) ikke for medisinsk formål; varmeelementer; filter 
(deler av husholdningsinstallasjoner); elektriske trykkokere; 
elektriske vaffeljern; massasjebad; elektriske vifter for 
personlig bruk; hårtørkere; elektriske kaffetraktere; 
dyppvarmere; brødristere; elektriske vannkokere; 
reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i 
klassen. 
21 Redskaper og beholdere for husholdningsformål 
samt kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); artikler for rengjøringsformål; ubearbeidet eller 
delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); varer av 
glass, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser; 
skåler (oppbevaringsbeholdere og kar); kanner, ikke av 
edelt metall; hånddrevne kaffekverner; varmeisolerende 
beholdere; beholdere for husholdnings- eller kjøkkenformål 
(ikke av edelt metall); hånddrevne kverner for 
husholdningsformål; mugger/serveringskar, ikke av edelt 
metall; ikke-elektriske kaffekanner, ikke av edelt metall; 

ikke-elektriske kaffetraktere; reservedeler og tilbehør til 
ovennevnte som inngår i klassen. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223165 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200303978 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUGIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUGIN 

(730) Innehaver: 
 Coop Norden AB , Postboks 173, S-401 22 Göteborg, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner; elektriske 

husholdningsmaskiner, kjøkkenmaskiner, 
husholdningsverktøy og husholdningsprodukter; 
håndverktøy (andre enn hånddrevne); støvsugere; 
støvsugerposer; tilbehør til støvsugere for spredning av 
dufter og desinfeksjonsmidler; reservedeler og tilbehør til 
ovennevnte som inngår i klassen 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
barberhøvler og -apparater; elektriske person 
pleieprodukter og hygienepleieprodukter; kniver; 
hånddrevne verktøy og redskaper; reservedeler og tilbehør 
til ovennevnte som inngår i klassen. 
9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, (overvåkning), livredning og 
undervisning; apparater og instrumenter for ledning, 
veksling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; innspillingsbare plater; 
brannslukningsapparater; elektriske strykejern; 
reservedeler og tilbehør til de ovennevnte som inngår i 
klassen. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; elektriske 
varmeputer (dyner) for medisinsk formål; reservedeler og 
tilbehør til ovennevnte som inngår i klassen. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; griller 
{kjøkkenapparater}; vifter; luftfuktere; elektriske varmeputer 
(dyner) ikke for medisinsk formål; varmeelementer; filter 
(deler av husholdningsinstallasjoner); elektriske trykkokere; 
elektriske vaffeljern; massasjebad; elektriske vifter for 
personlig bruk; hårtørkere; elektriske kaffetraktere; 
dyppvarmere; brødristere; elektriske vannkokere; 
reservedeler og tilbehør til ovennevnte som inngår i 
klassen. 
21 Redskaper og beholdere for husholdningsformål 
samt kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); artikler for rengjøringsformål; ubearbeidet eller 
delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); varer av 
glass, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser; 
skåler (oppbevaringsbeholdere og kar); kanner, ikke av 
edel metall; hånddrevne kaffekverner; varmeisolerende 
beholdere; beholdere for husholdnings- eller kjøkkenformål 
(ikke av edelt metall); hånddrevne kverner for 
husholdningsformål; mugger/serveringskar, ikke av edelt 
metall; ikke-elektriske kaffekanner, ikke av edelt metall; 
ikke-elektriske kaffetraktere; reservedeler og tilbehør til 
ovennevnte som inngår i klassen. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

(111) Reg.nr.: 223166 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200209190 
(220) Inndato: 2002.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNDERVANNSINSPEKSJON BERGEN AS 

(730) Innehaver: 
 Undervannsinspeksjon Bergen AS , Torvfjellet 19, 5121 

Ulset, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Dykkertjenester, nemlig vedlikehold og 

reparasjoner av undervannsinstallasjoner samt montering 
og vedlikehold av undervannsovervåkningssystemer. 
42 Dykkertjenester, undervannsinspeksjon, kontroll 
av undervannsinstallasjoner og slamsuging 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223167 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200305876 
(220) Inndato: 2003.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ATARI Interactive Inc , 50 Dunham Road, 01915 Beverly, 

MA, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring, mottak, 
gjengivelse og behandling av lyd og bilder; magnetiske, 
optiske, numeriske og elektroniske databærere; 
magnetiske, optiske og numeriske disker; computer 
lagerenheter; trykte kretser; computere; periferiutstyr for 
computere, nemlig skjermer, tastatur, mus 
(databehandlingsutstyr), konsoller og styringspaker, 
diskspillere og magnetiske, optiske og numeriske disker; 
digitaliseringsenheter, skrivere, modemer; telefon-, 
telefaks- og telekommunikasjonsapparater; innregistrerte 
softwareprogrammer; software for spill for computere; 
konsoller for elektroniske spill; magnetiske, optiske og 
numeriske spillprogrammer; apparater for spill for bruk med 
fjernsynsmottakere; forhåndsbetalte automatiske spill for 
computere; videospill. 
16 Papir, papp; trykkingsprodukter; artikler for 
innbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler (klebende materialer) for papirvarer, 
papirvarehandelen eller for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke utstyr); plastemballasje (ikke 
opptatt i andre klasser); trykktyper; esker og bokser for 
penner; kort; penner for tegning; magasiner (tidsskrifter); 
pastellkritt, -stifter og -blyanter; penneetuier, klips for 
penner, pennetørkere, blyantholdere, holdere for blyantbly, 
blyantbly, blyantspissere, blyantspissemaskiner, blyanter; 
tidsskrifter; spillkort; plakater; trykte publikasjoner; 
prospekter; bøker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill, elektroniske apparater for spill andre enn 
slike som kun er tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; 
automatiske apparater for spill andre enn slike som er 
forhåndsbetalte og slike som kun er for bruk med 
fjernsynsmottakere; leker. 
38 Presse- og informasjonsbyråer; 

telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon via telefoner, 
radiokringkasting, kommunikasjon via radiotelefoner og via 
telegrafer, og via all slags fjernbehandling, via interaktiv 
teledata, og særlig via computerterminaler, 
computerperiferiinnretninger eller elektroniske ogleller 
digitalt utstyr, og via bildetelefoner, visuelle telefoner 
(visiofoner); overføring av informasjon ved hjelp av 
dataoverføring eller via satellitter; sending og overføring av 
telegrammer og meldinger; telekstjenester, telegrammer; 
dataoverføring, saerlig høyhastighet (pakke) overføring for 
offentlige nettverksoperatører og selskaper; sending og 
overføring av datoriserte dokumenter; overføring av 
informasjon relatert til en kataloger/registere over 
internettbrukere; elektronisk post, spredning av informasjon 
via elektroniske hjelpemidler, blandt andre via World Wide 
(internett) eller private kommunikasjonsnettverk (intranett); 
satellittoverføring; overføring og spredning av data, lyd og 
bilder, med eller uten computerstøtte; cellulær 
telefonkommunikasjon; sikker overføring av data, blandt 
annet med tilgangskoder; kommunikasjon via og/eller 
mellom computere og computerterminaler; nyhets- og 
informasjonsbyråer; tilveiebringelse av tilgang til et 
radiotelefonnettverk inkludert et abonnement eller pakke, 
kommersielle transaksjoner på elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
nasjonale og internasjonale computerservere; datastyrte 
world-wide telekommunikasjonsnettverk; overføring av 
informasjon som forekommer i nedlastbar software fra et 
world-wide computernettverk (internett) og blandt andre 
software for nettlesere/weblesere. 
41 Underholdning og fornøyelsestjenester; 
underholdningtjenester ved elektroniske spill via 
telekommunikasjonsnettverk og ved telekringkasting, utleie 
av computerspillsoftware; underholdning og 
utdannelsestjenester gjennom computersystemer on-line; 
redigering av bøker, magasiner og filmer; redigering av 
computerprogrambærere og 
softwaredataunderholdningsbærere og software for 
kulturelle og utdannelsesformål; opplæring på området 
computere og telematikk; kinematografisk og 
kringkastingsunderholdning; produksjon av filmer og 
audiovisuelle programmer; utgivelse av tekster, 
illustrasjoner, bøker, anmeldelser, aviser, tidsskrifter, 
magasiner og publikasjoner; organisering av konkurranser, 
spill og informasjonskampanjer eller begivenheter, 
profesjonelle eller ikke profesjonelle; produksjon av audio- 
og videoopptak; produksjon av animerte programmer for 
bruk på fjernsyn og kabel; produksjon av multimedia 
(interaktive disker, audio-digital ROM kompaktdisker); 
publikasjonstjenester for multimediaprogrammer ( datastyrt 
setting av tekster og/eller bilder, stasjonære eller 
bevegelige, og/eller lydmusikal eller ikke), for interaktiv bruk 
eller ikke. 
42 Utleie av tilgangstid til en computerdatabase; 
konsultasjoner på området computer hardware; 
computerprogrammering; computerutleie; vedlikehold av 
computersoftware; oppdatering av computer software; 
design av computersoftware; analyse av 
computersystemer; redigering av skrevne tekster; utskrifts-, 
trykkings- og kopieringstjenester; utleie av computer 
software; teknisk forskning; sikkerhetskonsultasjoner; 
forskning og utvikling (for andre); industriell design; design 
og utleie av software og av computersystemer; utleie av 
elektroniske installasjoner; utleie av databehandlingsutstyr; 
nettverks- og dataingeniørtjenester; tjenester vedrørende 
programvareteknikk; teknisk assistanse på området 
computere og telekommunikasjon; utleie av computere; 
kreering (design) av programmer for behandling av data og 
forretningstekster; teknisk organisering, konsultasjoner og 
rådgivning på området telekommunikasjon og 
databehandling; design (utvikling) av computersystemer og 
telekommunikasjonsystemer; vitenskapelig og industriell 
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forskning; rådgivning og ekspertise på området 
telekommunikasjon og av computernettverk eller av 
dataoverføring; teknisk assistanse; tjenester vedrørende 
konvertering av koder og formater mellom forskjellige typer 
tekster; korrespondanseutvekslingstjenester; teknisk 
rådgivning relatert til implementering av hardware for 
computere eller telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223168 
(151) Reg.dato.: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Søknadsnr.: 200306232 
(220) Inndato: 2003.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.01.15 US 203544 

2003.01.15 US 203597 
2003.01.15 US 203652 
2003.01.15 US 203676 
2003.01.15 US 203685 
2003.01.15 US 203728 
2003.01.15 US 203740 

(540) Gjengivelse av merket: 

PALMONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PALMONE 

(730) Innehaver: 
 PalmSource Inc , 1240 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA 

94089, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografske, 

optiske og elektroniske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter for undervisning; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av data, tekst, grafikk, lyd 
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, plater 
og disketter for opptak; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr; computere; computer hardware; 
personlige digitale assistenter; mobile computere; 
håndholdte computere; elektroniske notatblokker; computer 
minner; computer lagrings hardware; kretskort; integrerte 
kretser; halvledere; computer tastebord; inndatakretskort; 
innenheter; lagringsenheter; computer skjermer; e-bøker; 
e-bok skjermer; GPS-mottakere; sendere; radioer; 
skannere; printere; batteriladere; energiomformere; 
computerkabler; elektriske grensesnitt; computerpenner; 
kommunikasjons hardware; computer periferiutstyr; 
telekommunikasjons hardware; telefoner; mobiltelefoner; 
personsøkere; audiospillere; videospillere; 
multimediaspillere; mottakere; transceivere (kombinert 
mottaker/sender); opptakerapparater; kameraer; computer 
software; computerkommunikasjonssoftware; 
telekommuniksjonssoftware; computer bæreetuier; tilbehør, 
deler og etuier for alle de forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske eller digitale publikasjoner. 
16 Trykksaker; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); penner; blyanter; 
posisjonspekere; skrivesaker; bordstativer og holdere for 
skrivesaker; skrivesaker og papirvarer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljsalg 
vedrørende computere, databehandlingsprodukter, 
kommunikasjonsprodukter, og undervisningsmateriell og 
tilbehør, slike tjenester fremskaffet personlig, via telefon, 
post, Internet, eller kommunikasjonsnettverk; organisering 
og ledelse av live- eller elektroniske handelsutstillinger og -
messer; tilveiebringe nettsteder inneholdende informasjon 
og linker til andre nettsteder vedrørende annonse- og 
reklamevirksomhet eller forretninger; 
forretningshenvisningstjenester, nemlig annonsering av 
varer for andre ved felles markedsføring og reklameinnsats.
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
computere, computer hardware, kommunikasjons hardware 
og computer periteriutstyr. 
38 Kommunikasjons- og 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe nettsteder 
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inneholdende informasjon og linker til andre nettsteder 
vedrørende kommunikasjon eller telekommunikasjon. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utgivelsestjenester; tilveiebringe nettsteder inneholdende 
informasjon og linker til andre nettsteder vedrørende 
underholdning eller utdannelse; underholdningstjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning, konsultasjoner og design relatert til dette; design 
og utvikling av computer hardware og software; 
computertjenester; tilveiebringe søkemotorer; vertstjenester 
for websider; tilveiebringe nettsteder; tjenester utført av en 
applikasjonstjenesteleverandør; tilveiebringe nettsteder 
inneholdende informasjon og linker til andre nettsteder 
vedrørende computere, databehandling, og et bredt utvalg 
av områder av generell interesse; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av computer software og 
telekommunikasjonssoftware. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223169 
(151) Reg.dato.: 2004.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.06 

(210) Søknadsnr.: 200305129 
(220) Inndato: 2003.05.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRIEG note 

(730) Innehaver: 
 Grieg Kalenderforlag AS , Postboks 90, 2026 Skjetten, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp og varer kaget av disse materialer; 

plastemballasje. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Reg.nr.: 223170 
(151) Reg.dato.: 2004.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.06 

(210) Søknadsnr.: 200304719 
(220) Inndato: 2003.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRUMLEGODT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRUMLEGODT 

(730) Innehaver: 
 Brynhildsens Fabrikker AS , Postboks 34, 1601 

Fredrikstad, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sjokolade, herunder sjokoladeovertrukkent 

skumgodt; sjokoladebaserte og kakaobaserte drikker; 
kakaoprodukter; sukkertøy; søtsaker; tyggegummi; kaffe; 
te; kakao; sukker; ris; brød, bakverk og konditorvarer; 
konfektyrer; spiseis; sauser; is. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223171 
(151) Reg.dato.: 2004.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.06 

(210) Søknadsnr.: 200307486 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.05 DE 30305914.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

4ETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 4ETS 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske og elektroniske måle-, styre- og 

kontrollapprater og -instrumenter for fremdrifts- og 
bremsesystemer i motorkjøretøyer. 
12 Motorkjøretøyer samt deler og tilbehør til slike. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223172 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200308526 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.31 US 78/232,062 

2003.03.31 US 78/232,063 
2003.03.31 US 78/232,064 

(540) Gjengivelse av merket: 

RUTT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUTT 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; publikasjoner; bøker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje; trykktyper; klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223173 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200308527 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.31 US 78/232,058 

2003.03.31 US 78/232,60 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUKE 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; publikasjoner; bøker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje; trykktyper; klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223174 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200308228 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.28 US 78/293,619 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINKDYNAMIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINKDYNAMIC 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , New Orchard 

Road, Armonk, NY 10504, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computere; computer hardware og computer 
software; software automatiserte muligheter og sanntid-
tilbakemeldinger og sammenligning av 
informasjonsteknologi, miljø og næringspolitikk; adaptere 
for computere; komponenter og periferisk utstyr for 
computere; computerminner; grensesnitt for computere; 
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte 
kretser; magnetiske disker og disketter; diskettstasjoner; 
compaktdisker og -disketter; magnetiske bånd; 
båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; 
kassaapparater; faksimileapparater; videospill; 
videoskjermer; videoopptakere; videobånd; 
computerprogrammer; dokumentasjons- og 
instruksjonshåndbøker innspilt på maskinlesbare media og 
relatert til computere eller computerprogrammer. 
16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; 
dokumentasjon og publikasjon relatert til computere eller 
computerprogrammer; håndbøker; trykte publikasjoner; 
bøker; blader, magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; 
trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer, blader, magasiner, 
pressemeldinger, instruksjonsmateriell, skrevne 
presentasjoner og undervisningsmateriell på området av 
computer hardware og computer software. 
42 Computerprogrammering; computertjenester; 
design, installasjon, oppdatering og vedlikehold av 
computer software; utleie av tilgangstid til computer 
databaseservere; tekniske prosjektstudier på området 
computer hardware og -software; rådgivning på området 
computer hardware; konsultasjonstjenester på området 
computer hardware og -software; computer 
systemanalyser; rådgivning og konsultasjon relatert til bruk 
av internett; utleie av computere og computer software; 
tjenester for tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av 
brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridisk 
tjenesteyting; vitenskapelig og industriell forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223175 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 19962675 
(220) Inndato: 1996.04.25 
(300) Søknadsprioritet 1995.10.31 SE <ukjent> 
(540) Gjengivelse av merket: 

STREAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STREAM 

(730) Innehaver: 
 Telia AB , Vitsandsgatan 9, Hus D, S-123 86 Farsta, SE 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223176 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200210377 
(220) Inndato: 2002.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2002.10.29 US 78/179,382 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 inRoute 

(730) Innehaver: 
 Thales Avionics Inc , 17481 Red Hill Avenue, Irvine,  CA 

92614-5630, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare for underholdningssystemer for 
flypassasjerer som tilveiebringer audio- og 
videounderholdning, programmering og interaktive spill. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223177 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200109309 
(220) Inndato: 2001.08.02 
(300) Søknadsprioritet 2001.07.27 DK VA 2001 02860 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOBSAFARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOBSAFARI 

(730) Innehaver: 
 Job-Index AS , Holger Danskes Vej 91, 2. tv, DK-2000 

Frederiksberg, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr; computere og computer 

software, herunder computer software til bruk for screening 
av søknader til sysselsettingsformidling, headhunting og 
ansettelsesprosedyrer. 
42 Computerprogrammering, vedlikehold av 
computer software; design av computer software; leasing 
av tilgangstid til computerdatabaser; tilveiebringelse av 
databaseinformasjon om kandidater til jobbansettelse og 
andre mulige søkemuligheter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223178 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200305601 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.16 CL 591958 
(540) Gjengivelse av merket: 

PALMOLIVE NUTRI-MILK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PALMOLIVE NUTRI-MILK 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223179 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200005614 
(220) Inndato: 2000.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 inprint 

(730) Innehaver: 
 David J. Instance Ltd , Foster Road, Ashford Business 

Park, Sevington, Ashford, Kent TN24 0SH, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; material til 
bokbinding; skrivesaker og papirvarer; plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; etiketter, 
ikke av tekstiler og selvklebende etiketter, ikke at tekstiler; 
pamflett/reklameetiketter, ikke av tekstil. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223180 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304751 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OROBI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OROBI 

(730) Innehaver: 
 Stig Bragstad, Grefsenveien 21 C, 0482 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske produkter, sminke, parfymer, såper, 

neglelakk. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter. 
41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og 
kulturelle aktiviteter; produksjon av musikk, 
konsertvirksomhet, teatervirksomhet, filmproduksjon, 
utgivelse av bøker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223181 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200211907 
(220) Inndato: 2002.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORD CAP 

(730) Innehaver: 
 Strandgårdens Vinhandel AS , Fredericiavej 56, DK-3000 

Helsingør, DK 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Viner og brennevin. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Reg.nr.: 223182 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200307495 
(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:  
 TROLLHEIM 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. 

(730) Innehaver: 
 Trollheim BA , 6640 Kvanne, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fjærkre, fisk og vilt; kjøttekstrakter; geleer, 

syltetøy, egg, melk og melkeprodukter. 
30 Mel, næringsmidler av korn, brød, bakverk, 
konditorvarer; honning, sirup; gjær, bakepulver; sauser, 
krydderier, is. 
31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, 
næringsmidler til dyr. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester.
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
44 Skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landruk-
, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223183 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200303989 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREMACARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PREMACARE 

(730) Innehaver: 
 O T Tønnevold AS , Postboks 115, 4891 Grimstad, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kuvøser for babyer; kuvøser for medisinsk bruk; 
spesialmøbler for medisinsk bruk; spesialsenger for 
medisinsk formål; kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223184 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200211904 
(220) Inndato: 2002.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

M-TEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 M-TEX 

(730) Innehaver: 
 Kunskap- Beteende- Metod- och Miljöprodukter i Åstorp AB 

, Åstorp, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Rengjøringsredskaper, mopper, vaske- og 

rengjøringskluter. 
35 Konsultasjoner for foretaksorganisasjoner og 
bedriftsledelse; bedriftsledelse vedrørende 
rengjøringsorganisasjoner, foretakskonsultasjoner 
vedrørende effektivisering og rasjonalisering; 
informasjonsvirksomhet vedrørende 
rengjoringsorganisasjoner; kundeinformasjon vedrorende 
salg av los eiendom; markedsføring av vaske- og 
rengjøringsprodukter. 
37 Rengjørings- og vasketjenester; utleie av 
rengjøringsmaskiner og -redskap. 
41 Utdannelsesvirksomhet og 
undervisningstjenester; instruksjonstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223185 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200114211 
(220) Inndato: 2001.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GACHA COLLECTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GACHA COLLECTION 

(730) Innehaver: 
 Tomy Company Ltd , 7 9-10, Tateishi, Katsushika-ku, 

Tokyo 124-8511, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Leker i kapsler, leker, dukker, spill og leketøy; 
deler og komponenter for alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223186 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200303177 
(220) Inndato: 2003.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PiMag 

(730) Innehaver: 
 Nikken International Inc , 52 Discovery Road, Irvine, CA 

92618, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Filtermaterialer for bruk ved filtrering, 
rensing,oksydering og konservering av vann, mineraler for 
bruk ved filtrering, rensing, oksydering og konservering av 
vann; karbon. 
11 Apparater og instrumenter, installasjoner og 
maskiner for kjøling, frysing og vannforsyningsformål; filtere 
til drikkevann; vannrenseapparater, maskiner og 
installasjoner; vannfiltreringsapparater; apparater og 
installasjoner for vannbløtemidler; vannsteriliserere; deler 
og komponenter for alle de forannevnte varer. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
håndkofferter,kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller 
og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);flasker 
og beholdere for væsker og/eller drikkevarer; 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). 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223187 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200308968 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.19 US 78/264,529 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARMAN INFOTAINMENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARMAN INFOTAINMENT 

(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 Navigasjonssystemer og apparater og utstyr for 
opptak, overføring, behandling, bearbeidelse og 
gjengivelse av lyd og/eller bilder for bruk i landkjøretøyer. 
37 Konstruksjons-, installasjons-, reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester relatert til følgende: apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd; høyttalere, forsterkere, 
akustiske omformere og signalgivere; elektroniske og 
kinematografiske apparater og instrumenter; apparater for 
opptak, overføring, manipulasjon, behandling, visning, 
kringkasting og gjengivelse av signaler, data, informasjon, 
koder, lyder og/eller bilder; kommunikasjons- og 
nettverksapparater og -instrumenter; datahardware relatert 
til kontroll av audio-, videoog/eller navigasjonsutstyr; 
magnetiske databærere, opptaksplater; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
datamaskinhardware; telematikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223188 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200303180 
(220) Inndato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDKAPP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDKAPP 

(730) Innehaver: 
 Elite Sport AS , Postboks 6646 Etterstad, 0609 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Luer og vanter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 



 registrerte varemerker 2004.06.14 - 25/04

 

24 
 

(111) Reg.nr.: 223189 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304201 
(220) Inndato: 2003.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARIBBEAN CLIPPER 

(730) Innehaver: 
 The Girod Corp , 1105 N Market Street, Wilmington, DE 

19899, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sauser, krydderier. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Reg.nr.: 223190 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200309186 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOAI 

(730) Innehaver: 
 Agricola San Jose de Peraillo SA , Samtiago, CL 

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

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

 33 Viner. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Reg.nr.: 223191 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200305027 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Norges Statsbaner AS , Prinsensgt. 7-9, 0048 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Organisering av cruisefart, organisering av reiser, 

passasjertransport inkludert tog-, buss- og båttransport, 
reiseledervirksomhet, plassreservering (transport), 
turistbesøk (sightseeing), utleie av turistbusser, utleie av 
vogner. 
43 Hotellreservering, formidling av midlertidig losji 
(hoteller, pensjonater), reservering av midlertidig 
innkvartering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
turisthytter. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223192 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200309386 
(220) Inndato: 2003.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEETLOADER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEETLOADER 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc , 55 Glenlake 

Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, datamaskinvare og -

programvare; dataperiferiutstyr. 
35 Forrtningsmessig konsulentvirksomhet innen 
området for dirigering og tidsplanlegging for kjøetøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223193 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200210279 
(220) Inndato: 2002.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXTRA WWW.NORSK-TIPPING.NO 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 Hamar, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Lotterier og organisering av lotterier, 

pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Reg.nr.: 223194 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200305906 
(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:  
 kjøttbasaren ANNO 1877 

(730) Innehaver: 
 Bergen Byggdrift AS , Strandgaten 18, 5013 Bergen, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsføring av varer og tjenester, tjenester i 

forbindelse med kundeinformasjon. 
(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223195 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200308580 
(220) Inndato: 2003.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 I&J 

(730) Innehaver: 
 Juno Finance Co Ltd , 608 St James Court, St Dennis 

Street, Port Louis, MU 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og kokte 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; 
krydderier; is. 
31 Jordbruks -, hagebruks - og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223196 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200307484 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOBREXAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOBREXAN 

(730) Innehaver: 
 Alcon Inc , Case Postale 62, 6331 HÜNENBERG, CH 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oftalmiske farmasøtiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223197 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304598 
(220) Inndato: 2003.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bohème 

(730) Innehaver: 
 Kjell Karlsen Agentur AS , Østre Rosten 84 C, 7075 Tiller, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 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; vesker, 
damevesker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; dameklær, skjerf. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223198 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200200272 
(220) Inndato: 2002.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Norske Sivilingeniørers Forening 

(730) Innehaver: 
 v/Helge Heistø Norske Sivilingeniøreres Forening, 

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, skrivesaker og 
papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplærings-, 
instruksjons og kursvirksomhet. Samt organisering og 
ledelse av konferanser, kongresser og seminarer. 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223199 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200204467 
(220) Inndato: 2002.05.15 
(300) Søknadsprioritet 2002.04.15 CH 03363/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

XSERVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XSERVE 

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

US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, elektriske, nautiske apparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for veiing, måling 
og signalering; datamaskiner, EDB hardware og software, 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer; EDB 
periferiutstyr, nemlig tastaturer, skjermer, printere, 
Scannere, mus, batterier, modemer, Eternettkort, 
diskettstasjoner for datamaskiner, kabler til datamaskiner, 
kabeladaptere, koblingsanordninger for kabler, 
grensesnittkort for computer periferiutstyr, kort med 
integrerte kretser; integrerte kretser; elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare); EDB hardware og software for 
databasedrift; dataprogrammer; EDB software og 
publikasjoner i elektronisk form (nedlastbart) tilveiebrakt on-
line fra databaser, fra fasiliteter i et globalt 
datamaskinnettverk eller på Internet; interaktiv EDB 
software, apparater for søking etter elektronisk informasjon 
i et globalt datamaskinnettverk eller Internet; magnetiske og 
optiske databærere; datalagringsprogrammer; servere; 
videoredigeringsapparater; EDB hardware og software for 
bruk i video- og spillefilmproduksjon; EDB hardware og 
software til bruk ved videoredigering; audiovisuell EDB 
hardware og software; multimedie-EDB-software, EDB 
software for interaktive spill. 
38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
online kommunikasjonstjenester; kommunikasjon via 
globale datamaskinnettverk eller Internet; elektronisk post; 
sending og mottak av elektroniske meldinger; 
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av nettsider (i 
globale datanettverk); overføring og distribusjon av data- 
eller audiovisuelle bilder via globale datanettverk eller 
Internet; datalagringsprogrammer; servere. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223200 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304608 
(220) Inndato: 2003.05.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Joybook 

(730) Innehaver: 
 Benq Corp , 157 Shan-Ying Road, Kweishan,  TAOYUAN, 

TW 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Videomonitorer, LCD-skjermer, plasmaskjermer, 
plasmaskjernfjernsyn, computer software bestående av 
operativsystemprogrammer, basic input-output 
systemprogrammer (BIOS) for å støtte overføringen av 
data og styringsinstrukser mellom computerperiferiutstyr, 
CD-ROM, DVDROM, CD-R, CD-RW, fargelaserskrivere, 
skannere, digitale kameraer, digitale mobiltelefoner, PABX, 
modemer, bryterbokser, datamaskiner, computer hardware 
og komponenter, deler og tilbehør hertil, CD-plater (audio-
video), CD-spillere, blanke computer-disker, 
computertastaturer, datamus, styrekuler for datamaskiner, 
datagrensesnittpaneler, integrete kretschips, 
sentralprosessorenheter, disketter for computere, 
kalkulatorer, DVD-drivere, trykte kretskort, harddisk-drivere, 
videospillmaskiner for bruk med fjernsynsapparater, 
videospillere, kassettspillere, radioer, lydbåndspillere, 
digitale lydbåndspillere, elektroniske penner, 
telefaksmaskiner, telefoner, intercomapparater, trådløse 
telefoner, personsøkere, halvledere, tilbakeløpsomformere, 
strekkodelesere, styringsinnretninger for datamarkører, 
nemlig digitaliseringsbord, optiske tegngjenkjenningslesere, 
personlige digitale assistenter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223201 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304609 
(220) Inndato: 2003.05.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Joybee 

(730) Innehaver: 
 Benq Corp , 157 Shan-Ying Road, Kweishan,  TAOYUAN, 

TW 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Videomonitorer, LCD-skjermer, plasmaskjermer, 
plasmaskjernfjernsyn, computer software bestående av 
operativsystemprogrammer, basic input-output 
systemprogrammer (BIOS) for å støtte overføringen av 
data og styringsinstrukser mellom computerperiferiutstyr, 
CD-ROM, DVDROM, CD-R, CD-RW, fargelaserskrivere, 
skannere, digitale kameraer, digitale mobiltelefoner, PABX, 
modemer, bryterbokser, datamaskiner, computer hardware 
og komponenter, deler og tilbehør hertil, CD-plater (audio-
video), CD-spillere, blanke computer-disker, 
computertastaturer, datamus, styrekuler for datamaskiner, 
datagrensesnittpaneler, integrete kretschips, 
sentralprosessorenheter, disketter for computere, 
kalkulatorer, DVD-drivere, trykte kretskort, harddisk-drivere, 
videospillmaskiner for bruk med fjernsynsapparater, 
videospillere, kassettspillere, radioer, lydbåndspillere, 
digitale lydbåndspillere, elektroniske penner, 
telefaksmaskiner, telefoner, intercomapparater, trådløse 
telefoner, personsøkere, halvledere, tilbakeløpsomformere, 
strekkodelesere, styringsinnretninger for datamarkører, 
nemlig digitaliseringsbord, optiske tegngjenkjenningslesere, 
personlige digitale assistenter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223202 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200301835 
(220) Inndato: 2003.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VECTOR INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 Vector International Ltd , Unit 18, Baglan Way, Baglan 

Industrial Park, Port Talbot, West Glamorgan SA12 7DJ, 
England, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Ledninger og rør; koblinger; skjøtestykker; 

skjøtestykker, tilbehør, tetningsringer av metall, flenser for 
ledninger og rør; deler og tilbehør til forannevnte varer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223203 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200304408 
(220) Inndato: 2003.05.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAIZEN 

(730) Innehaver: 
 Kaizen Institute Ltd , Poststrasse 15, 6301 ZUG, CH 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Ledelse og bistand ved ledelse og administrasjon 
av bedrifter, rådgivning relatert til ledelse, 
forretningsledelse og organisering, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsføringstjenester og 
informasjonstjenester relatert dertil; personell- og 
menneskelig ressursledelse; personell og menneskelig 
ressursplassering og -rekruttering; fjernsynsreklame; 
utarbeidelse og fremskaffelse av annonser; utleie av 
reklameplass; forberedelse og presentasjon av 
audiovisuelle fremvisninger for reklameformål; utsendelse 
av reklameannonser; forretningsinformasjonstjenester; 
mottak, lagring og fremskaffelse av databehandlet 
forretningsinformasjonsdata; markedsstudier; 
forretningsplanlegging, forretningsevaluering, 
forretningsbesiktigelser og forretningskartlegging; markeds- 
og forretningsundersøkelser; utarbeidelse og fremskaffelse 
av forretnings-, handels- og kommersiell informasjon; 
arrangering, ledelse og organisering av forretningseller 
handelsshows; rådgivning og assistanse ved utvelging av 
varer og tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223204 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 199902417 
(220) Inndato: 1999.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LØTVEDT FILM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LØTVEDT FILM 

(730) Innehaver: 
 Løtvedt Fotografi og Filmproduksjon as , Postboks 463 

Sentrum, 5805 Bergen, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Regitjenester vedrørende film og video; 
filmfotografering; filmproduksjon; filmredigering; overføring 
av levende bilder fra film-materiale til analog eller digital 
video; innspillinger av lyd; produksjon av 
multimediaprogram; produksjon av film og video i digitalt 
format, for eksempel DVD eller CDROM; 
produksjonsledelse; videofotografering; videoproduksjon; 
videoredigering. 
42 Programmering i forbindelse med produksjon av 
multimediaprogram; design av lys/lyssetting for film- og 
videofotografering; programmering i forbindelse med 
produksjon av DVD og/eller CDROM program. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223205 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200303515 
(220) Inndato: 2003.04.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KVITT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KVITT 

(730) Innehaver: 
 Bayer A/S , Nørgaardsvej 32, DK-2800 Lyngby, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Ikke-farmasøytiske preparater til utryddelse av 
skadedyr, herunder krypende og flygende insekter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223206 
(151) Reg.dato.: 2004.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200210589 
(220) Inndato: 2002.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRELUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRELUDE 

(730) Innehaver: 
 Harman International Industries Inc , 8500 Balboa 

Boulevard, CA91329 NORTHRIDGE, 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, alle for 
opptak, produksjon, overføring, redigering eller behandling 
av lydog/eller videosignaler; høyttalere; høyttalersystemer; 
diskanthøyttalere; basshøyttalere; mellomtonehøyttalere; 
deler og tilbehør for de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223207 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200309381 
(220) Inndato: 2003.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEST TOOLS 

(730) Innehaver: 
 Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS , Industriveien 61, 7005 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer; gafler og skjeer; huggog stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner 
9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering og kontroll; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering 
eller kontroll av elektrisitet; elektrotermiske verktøy; 
elektriske loddebolter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223208 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200308113 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRENDCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRENDCO 

(730) Innehaver: 
 Aderans Co Ltd , 6-3, Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, 

Tokyo 160-0022, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Dekorativ hårpynt, parykker, løsskjegg, løsbarter; 

ikke-elektriske hårkrøllere. 
35 Detaljsalgtjenester for dekorativ hårpynt, 
parykker, løsskjegg, løsbarter, ikke elektriske hårkrøllere; 
hårbørster, hårbånd, parykkstativer, kosmetikk, 
toalettartikler, sjampoer, hårskyllemidler, hårspray; 
engrossalgtjenester for dekorativ hårpynt, parykker, 
løsskjegg, løsbarter, ikke elektriske hårkrøllere; hårbørster, 
hårbånd, parykkstativer; analyse av forretningsledelse eller 
konsultasjoner om forretninger; markedsstudier; 
tilveiebringelse av informasjon om varesalg. 
44 Skjønnhetssalonger; frisørsalonger; medisinske 
tjenester; tilveiebringelse av medisinsk informasjon relatert 
til hår; utleie av maskiner og apparater for 
skjønnhetssalonger og barbersalonger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223209 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200308110 
(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:  
 trendco 

(730) Innehaver: 
 Aderans Co Ltd , 6-3, Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, 

Tokyo 160-0022, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk og toalettpreparater og -produkter; 

såper og rensemidler; antistatiske midler for 
husholdningsbruk; klebemidler for feste av løshår. 
26 Dekorativ hårpynt, parykker, løsskjegg, løsbarter; 
ikkeelektriske hårkrøllere. 
35 Detaljsalgtjenester for dekorativ hårpynt, 
parykker, løsskjegg, løsbarter, ikke elektriske hårkrøllere; 
hårbørster, hårbånd, parykkstativer, kosmetikk, 
toalettartikler, sjampoer, hårskyllemidler, hårspray; 
engrossalgtjenester for dekorativ hårpynt, parykker, 
løsskjegg, løsbarter, ikke elektriske hårkrøllere; hårbørster, 
hårbånd, parykkstativer; analyse av forretningsledelse eller 
konsultasjoner om forretninger; markedsstudier; 
tilveiebringelse av informasjon om varesalg. 
44 Skjønnhetssalonger; frisørsalonger; medisinske 
tjenester; tilveiebringelse av medisinsk informasjon relatert 
til hår; utleie av maskiner og apparater for 
skjønnhetssalonger og barbersalonger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223210 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200207768 
(220) Inndato: 2002.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 df serie 

(730) Innehaver: 
 Exide Technologies , 210 Carnegie Center, Suite 500, 

Princeton, NJ 08540, US 
(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 
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; batterier. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223211 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200304718 
(220) Inndato: 2003.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRUMLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRUMLE 

(730) Innehaver: 
 Brynhildsens Fabrikker AS , Postboks 34, 1601 

Fredrikstad, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sjokolade, herunder sjokoladeovertrukkent 

skumgodt; sjokoladebaserte og kakaobaserte drikker; 
kakaoprodukter; sukkertøy; søtsaker; tyggegummi; kaffe; 
te; kakao; sukker; ris; brød, bakverk og konditorvarer; 
konfektyrer; spiseis; sauser; is. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223212 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200208455 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APOTEKET NORDSTJERNEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APOTEKET NORDSTJERNEN 

(730) Innehaver: 
 Vitusapotek AS , Sven Oftedalsvei 8, 0950 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 

veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter, 
bandasjer og andre forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; bistand ved ledelse av handels- 
eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, 
import- og eksportagenturer, utsendelse av 
reklamemateriell, rådgivning for rasjonalisering av 
forretninger, utsendelse av vareprøver; butikkdrift. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223213 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200208456 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APOTEKET VÆREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APOTEKET VÆREN 

(730) Innehaver: 
 Vitusapotek AS , Sven Oftedalsvei 8, 0950 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 

veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter, 
bandasjer og andre forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; bistand ved ledelse av handels- 
eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, 
import- og eksportagenturer, utsendelse av 
reklamemateriell, rådgivning for rasjonalisering av 
forretninger, utsendelse av vareprøver; butikkdrift. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223214 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200208458 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEFANTAPOTEKET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEFANTAPOTEKET 

(730) Innehaver: 
 Vitusapotek AS , Sven Oftedalsvei 8, 0950 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av apotekvarer, nemlig farmasøytiske og 

veterinære preparater og stoffer, kosmetiske produkter, 
bandasjer og andre forbindingsprodukter, vitamin- og 
kosttilskuddsprodukter; bistand ved ledelse av handels- 
eller industribedrifter, bistand ved forretningsledelse, 
import- og eksportagenturer, utsendelse av 
reklamemateriell, rådgivning for rasjonalisering av 
forretninger, utsendelse av vareprøver; butikkdrift. 
 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Reg.nr.: 223215 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200212149 
(220) Inndato: 2002.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERLITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERLITE 

(730) Innehaver: 
 Scandinavia Corp , 4-6-20 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 

153-0041, JP 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Apparater og instrumenter med intenst lynlys 
som behandler vaskulær erytem i ansiktet og pigmentære 
hudskader, eliminerer pigmentære hudskader og 
tatoveringer, og for fjerning av hår, rynker og vorter, for 
medisinsk, kirurgisk og estetisk bruk.  
44 Medisinske hjelpetjenester; hygienisk behandling 
og skjønnhetspleie utført av personer eller virksomheter, for 
mennesker eller dyr, hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie nemlig intenst lynlysbehandling for 
behandling av vaskulær erytem i ansiktet og pigmentære 
hudskader, fjerning av godartede pigmentære hudskader 
og tatoveringer, og for fjerning av hår, rynker og vorter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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(111) Reg.nr.: 223216 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 199710638 
(220) Inndato: 1997.12.17 
(300) Søknadsprioritet 1997.11.14 BX 904.821 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TNT 

(730) Innehaver: 
 TNT Holdings BV , Neptunusstraat 41-3, 2132 JA 

Hoofdorp, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Overføringer av meldinger ved hjelp av 

elektronikk og telekommunikasjon. 
39 Ekspress leveringstjenester; lagring av varer; 
transport av personer; flyttetjenester; 
postleveringstjenester, innsamling, pakking, transport, 
distribusjon og levering av varer, pakker, post, dokumenter, 
verdipapirer, blader og tidsskrifter; kurertjenester; transport 
av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 223217 
(151) Reg.dato.: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200004288 
(220) Inndato: 2000.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 START 2 RENT 

(730) Innehaver: 
 Start 2 Rent AS , Prof. Hansteensgate 11, 4068 Stavanger, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer (innregistrerte på databærere). 

35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon 
og forvaltning av data-arkiver, filer og dokumenter; 
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; reklameoppslag; utleie av reklameplass; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; økonomiske 
beregninger; konsulentbistand i forretningssaker; 
informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester 
vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike 
tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller 
ekstranett. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av bilder og beskjeder; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk 
fibernettverk; informnasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte 
tjenestér innbefattet slike tjenester levert via direkte 
datalinje eller via Internett eller ekstranett. 
42 Opprettelse, drift, vedlikehold og ajourføring av 
portaler på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved 
bruk av databaser; programmering for datamaskiner; 
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software; opprettelse og styring av 
databaser, filer og dokumenter; tjenester knyttet til 
forvaltning av databaser, filer og dokumenter; utforming av 
datasystemer; informasjon og data via datanettverk; 
opprettelse og drift av egne nettsider på nettsted; huse, 
betjene og vedlikeholde filer for nettsted; grafisk 
formgivning på dataskjerm; gjenoppretting av data; utleie 
av dataprogrammer og tilgangstid til databaser for 
datahåndtering; juridiske tjenester; informasjons-, 
rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de 
forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via 
direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett 

(450) Kunngjøringsdato  25/04, 2004.06.14 
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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: 0362607 
(151) Int.reg.dato: 1989.09.05 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200307086 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APESIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APESIN 

(730) Innehaver: 
 Werner & Mertz GmbH , Ingelheimstrasse 1-3, D-55120 

Mainz, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Substances for polishing and preserving leather, 
materials for the upkeep of footwear, preparations for 
cleaning, polishing (except for leather) and scouring; 
parquet floor wax, washing products, starch and starch 
preparations for cosmetic use, laundry blueing, chemico-
technical products for cleaning, impregnation and 
maintenance of floors. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0394035 
(151) Int.reg.dato: 1992.12.18 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306446 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RULETA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RULETA 

(730) Innehaver: 
 Antonio Gonzalez Climent E Hijos S L , 9, c/ Alicante, 

46270 Villanueva de Castellon (Valencia), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Oranges, mandarins, lemons, melons, grapes, all 
types of fresh fruit, onions, tomatoes and all types of fresh 
vegetables. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0402180 
(151) Int.reg.dato: 1993.09.06 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200307088 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IGANTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IGANTO 

(730) Innehaver: 
 Alcantara SpA , Via Mecenate, 86, I-20138 Milano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles, apparatus of locomotion by land, air or 

water. 
18 Leather and imitations thereof, articles made 
thereof, not included in other classes, skins, hides and 
pelts, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery. 
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, bags, padding and stuffing materials (animal hair, 
kapok, feathers, seaweed, etc.); raw fibrous textile 
materials. 
24 Textile fabrics, bed and table covers, textile 
goods not included in other classes. 
25 Clothing, including boots, shoes and slippers. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0416086 
(151) Int.reg.dato: 1995.06.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306183 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SORBISTERIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SORBISTERIT 

(730) Innehaver: 
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH , Else-Kröner-

Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products as well as chemicals for 
sanitary purposes; dietetic goods for children and the sick 
and for medical purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0495160 
(151) Int.reg.dato: 1985.04.24 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200204115 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

METAFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METAFLEX 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Showers, shower heads and shower fittings, 

pipes for showers (also of metal), water supply pipes (also 
flexible hoses), sanitary tapware and mixing taps. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0498000 
(151) Int.reg.dato: 1985.10.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200306178 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUO 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG , Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Condoms. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0571222 
(151) Int.reg.dato: 1991.05.13 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200306184 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONDROSULF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONDROSULF 

(730) Innehaver: 
 IBSA Institut Biochimique SA , 13, via al ponte, CH-6903 

Lugano, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0576799 
(151) Int.reg.dato: 1991.10.17 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200200733 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANPHARMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANPHARMA 

(730) Innehaver: 
 Panpharma SA , ZI du Clairay, F-35133 Luitre, FR 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic 

products for medical use, products for pest control falling 
within the province of the pharmaceutical sector. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0579624 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.18 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200304164 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRONX STYLED BY DIJKMANS 

(730) Innehaver: 
 G H Dijkmana Beheer BV , Prof. van't Hoffweg 14, NL-5144 

NS Waalwijk, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Footwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0589111 
(151) Int.reg.dato: 1992.07.10 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200305367 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAWE 

(730) Innehaver: 
 Heilmeier & Weinlein Fabrik für Oel-Hydraulik GmbH & CO 

KG , Streitfeldstrasse 25, D-81673 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Hydraulic pumps, hydraulic and electronic drive 
and control systems, hydraulic and mechanical drive 
systems for tilting trays; hydraulic cylinders for 
displacement of loads or functional elements fixed on or 
part of machines and apparatus; valves, particularly 
multichannel distributors, pressure regulating valves, flow 
rate controllers, cocks, primary and equalizing valves for 
hydraulically-operated machines, machine elements, 
apparatus and installations; sieving and filtering units for 
protecting valves, connecting elements for pressure gauges 
and pressure switches as components of hydraulic 
apparatus in machines, apparatus and installations. 
9 Electric current rectifiers, particularly 
transformers and bridge rectifiers. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0632335 
(151) Int.reg.dato: 1995.02.06 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200307090 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 1994.09.22 FR 94 537 356 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIBIB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIBIB 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie, Société en commandite par actions , 12, 
Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads 

for retreading tyres. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0644304 
(151) Int.reg.dato: 1995.09.05 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200307091 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 1995.03.16 DE 395 11 807 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROMANETTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROMANETTI 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beer), particularly 
vermouth, cocktails. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0734253 
(151) Int.reg.dato: 2000.04.18 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200306453 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XtraVital 

(730) Innehaver: 
 Verenigde Bedrijven Beaphar BV , Drostenkamp 3, NL-

8101 BX Realte, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Vitamines and vitamine preparations for 
preparing foodstuffs for animals. 
31 Foodstuffs for animals. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0742945 
(151) Int.reg.dato: 2000.08.17 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200209406 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 branie 

(730) Innehaver: 
 Orang Tiga NV , Kloosterstraat 55, B-9090 Melle, BE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Belts (clothing) 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0753728 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.13 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306180 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOYOAIRCON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOYOAIRCON 

(730) Innehaver: 
 Zhongshan Qingan Huifeng Electric Appliances 

Manufacture Co Ltd , Fusha Zhen, Zhongshan Shi, 528415 
Guangdong, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Air cooling apparatus; installations for 

conditioning air; lamps; water heaters; refrigerators; solar 
water heaters; drinking water dispensers; electric radiators; 
hot air apparatus; fountains. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0761460 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.12 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200306181 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONNEXIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONNEXIS 

(730) Innehaver: 
 BNP Paribas , 16, boulevard des Italiens, F-75008 Paris, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Banking affairs, financial affairs, monetary affairs, 
financial analysis, stock exchange quotations, securities 
brokerage, capital investment, surety services, currency 
exchange services, financial clearing operations 
(exchange), financial consulting, credit, lease-purchase 
financing, security deposits, saving, financial evaluations 
(banks), financing services, financial information, mutual 
funds, electronic transfer of funds, financial operations, 
monetary operations, financial sponsorship, loans (finance), 
financial transactions; online banking, financial and 
monetary operations on telecommunication networks and 
computer communication networks. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0766347 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200113242 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CITCO 

(730) Innehaver: 
 The Citco Group Ltd , Corporate Center, West Bay Road, 

Grand Cayman, KY 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Consultancy and services rendered in the field of 
business administration, business economics and business 
management; gathering and providing commercial 
information; temporary staffing; domiciling, business 
management and supervision of companies, undertakings 
and institutions; establishing and winding up of companies, 
undertakings and institutions, for third parties; business 
affairs; book-keeping; commercial appraisal; fund 
administration. 
36 Consultancy and services rendered in the field of 
financial affairs; financing services; share in stocks 
(re)investments; deposits of valuables and other assets; 
real estate management; leasing of real estate; financial 
management; financial management of companies, 
undertakings and institutions; services of investment trusts; 
providing office accommodation (real estate); banking; 
mutual funds; fiscal assessments. 
42 Consultancy and services rendered in the legal 
field; consultancy and services rendered in the field of 
automation. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0773190 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200201701 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.30 CH 493537 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMPUS S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMPUS S 

(730) Innehaver: 
 Phonak Holding AG , Laubisrütistrasse 28, 8712 STÄFA, 

CH 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Emitters and receivers for use with acoustic 
apparatus for persons who are hard of hearing. 
10 Acoustic apparatus for persons who are hard of 
hearing as well as their components. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0779402 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200205312 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.30 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.08 BX 702663 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOARDMODEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOARDMODEL 

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV , Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Measuring apparatus and instruments; data 
processing and data storage equipment; computer 
software. 
19 Chipboard; wood panelling. 
42 Qualitative research with respect to 
manufacturing processes of chipboard and wood panelling; 
consultancy with regard to the production of chipboard and 
wood panelling. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0785612 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200208852 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.29 EE M200200105 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOOLIBRI 

(730) Innehaver: 
 Koolibri AS , Pärnu mnt. 10, Tallinn, EE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail service and intermediary services in the 
sales of printed matter and other manufactured goods; 
advertising. 
40 Printing. 
41 Publication of educational materials and other 
literature and printed matter. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0789450 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200211541 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.31 DE 301 52 317.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 anwr Ariston-Nord-West-Ring 

(730) Innehaver: 
 Ariston-Nord-West-Ring eG , Nord-West-Ring-Strasse 11, 

D-63533 Mainhausen, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Footwear. 

35 Advertising, in particular advertising consultation 
and planning, organizational media consultation and 
planning, arrangement of advertisements, advertising by 
announcements; shop window dressing, advertising by 
radio, television and cinema, poster advertising, advertising 
by brochures, direct advertising, advertising by 
transportation means, distribution of leaflets and distribution 
of advertising printed matter and consumer magazines, 
merchant and product sales promotion, system advertising, 
distribution of goods for advertising purposes, distribution of 
advertising presents and other additional articles for 
advertising purposes, planning of advertising means, 
display design; marketing, in particular market research, 
market analysis, marketing consultation, drawing up of 
marketing conceptions for service firms, commercial 
enterprises, service cooperations and for commercial 
cooperations; management consultancy, in particular 
market and location analysis and consultation; planning of 
and consultation about merchandise management systems; 
analysis of profitability and consultation, organization and 
planning consultation; personnel consultancy; operational 
procedure planning consultation; short-term calculation; 
statistics of personnel; assistance in calculating buying 
budgets; company comparisons; calculation of provisional 
results, analysis of weak spots and of average result 
calculation; procurement of statistic marketing data, all 
aforesaid services for the footwear retail trade. 
36 Investment and financial planning and 
consultation, all aforesaid services for the footwear retail 
trade. 
41 Publishing and diffusion of printed information 
matter; education, continuous education, teaching, in 
particular training courses for apprentices, sales 
employees, persons under training for a new job, middle 
executive personnel, entrepreneurs and for decorators; 
realization of sports seminars, organizing of sports 
competitions, all aforesaid services for the footwear retail 
trade. 
42 Industrial design of exhibition stands; packaging 
design; technical planning of and consultation about retail 
outlets, including store fittings, all aforesaid services for the 
footwear retail trade; interior decoration design. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0794031 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200300826 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.23 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.29 FR 02 3 162 131 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLARTE EXTREME YVESSAINTLAURENT 

(730) Innehaver: 
 Yves Saint Laurent Parfums , 28/34, boulevard du Parc, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Lightening cosmetic products. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794718 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200301258 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.30 FR 023166572 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADRIARONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADRIARONE 

(730) Innehaver: 
 Sanofi-Synthélabo SA , 174, avenue de France, 75013 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0794803 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200301275 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.17 CH 506143 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Syngenta Ltd , Sungenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Research Park, GU27YH 
GUILFORD, SURREY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, fertilizers; plant growth regulators; seed dressing 
preparations. 
5 Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0796415 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.03 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306182 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NTO E ETOR 

(730) Innehaver: 
 Filanto Kundura Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Mimar 

Hayrettin Mahallesi, Tatlikuyu Sokak No:29/1, Beyazit-
Istanbul, TR 

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

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0796444 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200302285 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAMER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEAMER 

(730) Innehaver: 
 ERCO Leuchten GmbH , Postfach 24 60, D-58507 

Lüdenscheid, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Electric lighting apparatus and their parts for the 

illumination of buildings, except apparatus for projecting 
images (moving or standing). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797797 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200303020 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.07 DE 302 28 232.7 
(540) Gjengivelse av merket: 

FITLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FITLINE 

(730) Innehaver: 
 PM-International AG , 17, rue des Gaulois, 1618 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear for wear, sweaters, 
T-shirts, baseball caps, bathing caps. 
29 Milk-based preparations for nutritional 
supplements, preparations for nutritional supplements on 
the basis of proteins, fats, fatty acids, consisting of or 
containing vitamins, mineral nutrients and trace elements, 
individually or in combination, in powder or liquid form 
included in this class, none of the above-mentioned goods 
for medical use. 
30 Carbohydrate-based, high fiber nutritional 
additives, consisting of or containing vitamins, mineral 
nutrients and trace elements, individually or in combination, 
in powder or liquid form included in this class, non of the 
above-mentioned goods for medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0797936 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.22 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200307085 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.18 FI T200203370 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Flipper 

(730) Innehaver: 
 Bella-Veneet OY , Väliköntie 10, SF-70700 Kuopio, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Boats, motorboats. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0798296 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200303307 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAN TURBO 

(730) Innehaver: 
 MAN AG , Ungererstrasse 69, D-80805 München, DE 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Compressors and turbines, in particular axial 
compressors, centrifugal compressors, multishaft 
compressors, process-gas turbines, radial expanders, 
complete machine sets as parts of aforesaid turbines and 
compressors, process-gas screw compressors, industrial 
steam turbines, industrial gas turbines, except those land 
vehicles; power plants assembled from the aforementioned 
compressors and turbines. 
9 Control devices and apparatuses and monitoring 
plants composed herewith for the compressors and 
turbines included in this class as well as for the energy 
producing plants mentioned in class 7. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798363 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200303319 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.02 FI T200202746 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASSIE 

(730) Innehaver: 
 RTO Holding OY , Jämintie 14, SF-38700 Kankaanpaa, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0798686 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200303648 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 BX 715996 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 O'NEILL 

(730) Innehaver: 
 O'Neill Europe BV , Drentestraat 24 BG, NL-1083 HK 

Amsterdam, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail sale services relating to clothing, such as 

sports and leisure clothing, aforementioned services 
rendered by electronic means or not; marketing, advertising 
and other similar assistance concerning business 
management in support of the commercialisation of 
products and services within the framework of "e-
commerce"; administrative handling of electronically placed 
orders; business intermediary services in the trade of 
products within the framework of services rendered by 
wholesale companies; logistic consultancy and planning 
relating to business organization; project development for 
business organization; commercial project management; 
business management consultancy; publicity and sales 
promotion; organization of exhibitions, fairs and other 
events for commercial or publicity purposes; import and 
export. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0799755 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200304109 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.13 FI T200300403 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINNAIR 

(730) Innehaver: 
 Finnair OYj , Pl 15, SF-01053 Finnair, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Building construction; repair; installation services.

39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
41 Education; providing of training. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.06.14 - 25/04

 

44 
 

(111) Int.reg.nr: 0801310 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200305070 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.09 BX 714403 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOLS 

(730) Innehaver: 
 Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV , Wattstraat 61, NL-

2700 AE Zoetermeer, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen 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. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801657 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200305304 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.14 DE 302 40 155.5/24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 go 

(730) Innehaver: 
 GO Gardinen Obrigheim GmbH , Hochhäuser Strasse 41, 

D-74847 Obrigheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Woven and knitted fabrics and textile goods, 
included in this class; curtains, roller blinds of textile; blinds 
of textile; non-woven fabrics for textiles; bed and table 
covers, quilts. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801912 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200305406 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUASINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUASINO 

(730) Innehaver: 
 Rehau AG + Co , Rheniumhaus, D-95111 Rehau, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Sinks, especially kitchen sinks, shower trays, 

washstands (except furniture), bathtubs, flushing pans, 
showers, sanitary devices and facilities; washbasins 
(components of sanitary facilities). 
19 Finished plastic products and solid surface 
materials for construction purposes. 
20 Semi-finished and finished plastic products and 
solid surface materials as parts of furniture, interior 
furnishing and bathroom and kitchen furnishing. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0802633 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200305773 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITATEA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITATEA 

(730) Innehaver: 
 Pedro María Barroeta Urquiza, Calle San Juan de la Cruz, 

3 - Portal 2, 1°B, 28223 Pozuelo de Alarcon, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tea and infusions; tea-based beverages. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0802819 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200305918 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYPE 20 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYPE 20 

(730) Innehaver: 
 Type 20 SrL , Via Cesare Battisti 15, I-28040 Dormelletto, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Eyewear, eyewear frames, eyewear lenses, 
eyewear and masks for sports such as skiing, 
snowboarding, skateboarding, cycling, rowing, 
motorcycling, motocross, motor racing, ice skating, boxing; 
protective helmets, protective helmets for skiers, cyclists, 
pilots/drivers, canoeists, skaters, boxers; special protective 
clothing for sports such as skiing, swimming, boxing, 
cycling, rowing, motorcycling, motocross, motor racing, ice 
skating, skateboarding, snowboarding; suits, masks, bottles 
and snorkels for underwater activities, protective gloves for 
divers, motorcyclists, motorists, skaters, skiers, cyclists. 
18 Leatherware, bags, travel bags, satchels; 
rucksacks, handbags for men, wallets, document wallets, 
bags for protective helmets, card wallets, key rings included 
in this class, suitcases, attaché cases, trunks, small 
suitcases, trunks (empty), umbrellas, parasols, waist bags. 
25 Clothing as well as underwear for men, women 
and children, such as trousers, shorts, skirts, jackets, 
blousons, coats, raincoats, hats, scarves, knitwear, shirts, 
briefs and pants and brassieres (also for sports), swimming 
costumes, hosiery, socks, gloves, coveralls, suits (included 
in this class) for sports such as skiing, cycling, rowing, 
motorcycling, motor racing, skating, boxing, clothing for 
sports such as trousers, knitwear, pullovers, anoraks, 
woolly hats, gloves, tights, dungarees, shoes, particularly 
for skiing, snowboarding, water-skiing, ice skating, boxing, 
sports shoes, ski and snowboarding boots. 
28 Equipment for gymnastics and sport, particularly 
skis and waterskis, ski wax, surfboards and sailboards, 
snowboards, skateboards, ski bindings, coatings for skis, 
scrapers for skis, cases for skis, protective covers for skis, 
ice skates and roller skates, gloves for sports such as 
rowing, golf, ice skating, boxing gloves and baseball. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0802855 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200305925 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUAVIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUAVIVA 

(730) Innehaver: 
 Pedro María Barroeta Urquiza, Calle San Juan de la Cruz, 

3 - Portal 2, 1°B, 28223 Pozuelo de Alarcon, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Mineral water and spring water suitable for 
drinking. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802856 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200305926 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Heating, steam generating, refrigerating, drying, 

ventilating, water heating installations, solar installations 
(included in this class) water refinement installations, 
mixing valves, manually and automatically operated valves 
for the supply and draining of water; mixing valves for 
washstands, bidets, sinks, bath tubs, shower tubs; showers 
and shower sets, showers and shower combinations, 
shower heads, lateral showers, sanitary hoses, nozzles, 
shower holders; pre-assembled multifunctional showers, 
fittings for the supply of water for sanitary basins, wash 
stands, sinks, bidets, bath tubs and shower tubs; siphons 
(traps); lighting apparatus; parts of the aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802889 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200305933 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.20 DK VA 2003 00213 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOGBRIDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOGBRIDGE 

(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: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0802891 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305934 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 AU 947090 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Braintree Communications Pty Ltd , 6 Cordelia Street, 

South Brisbane QLD 4101, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Transmission, receiving and storage equipment, 
apparatus and system; including but not limited to computer 
software, computer hardware, macros, CD-ROMs, disks 
and modems; all associated parts, accessories and fittings. 
38 Telecommunications services used in, but not 
limited to, payment server systems, alarm systems, security 
systems, surveillance systems, defence systems, lottery 
systems, gambling systems, telemetry systems, electronic 
funds transfer systems, point of sale systems, packet 
handling systems and transaction gateway systems and 
other short duration transaction systems. 
42 Computer programming services; computer 
software design services; services for the maintenance and 
modification of computer software; computer program 
design consultancy services; providing access to and 
leasing access time to computer databases and other 
content providers; on-line computer services. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802894 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200305935 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOTELCONSULT COLLEGES SWITZERLAND César Ritz 

(730) Innehaver: 
 Hotelconsult SHCC Colleges AG , Englisch Gruss-Strasse 

43, CH-3902 Glis, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; training, particularly in a hotel school 
and in the framework of a cooperation between hotel 
schools and universities involving student exchanges. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802895 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200305936 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.27 CH 508813 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cyber-shot 

(730) Innehaver: 
 Sony KK (Sony Corp) , 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-

ku, Tokyo, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Fixed-image electronic cameras; magneto-optical 
disks and blank integrated-circuit chips for recording 
images; video cameras; printers; scanners. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0802896 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200305937 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.15 CH 509455 
(540) Gjengivelse av merket: 

IRGATREAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IRGATREAT 

(730) Innehaver: 
 Ciba Specialty Chemicals Inc , Klybeckstrasse 141, 4057 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industrial use. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803116 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306108 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRPORTCITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRPORTCITY 

(730) Innehaver: 
 NV Luchthaven Schiphol , Evert van de Beekstraat 202, 

1118CP LUCHTHAVEN SCHIPHOL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Business economic and management 
consultancy, also within the scope of operating airports; 
consultancy regarding management of enterprises; market 
canvassing, marketing research and marketing studies; 
business administration; office functions; publicity, 
advertising; business management; arranging events for 
commercial purposes. 
36 Financial services of holding companies; 
insurance; monetary affairs. 
39 Transport of goods and persons, storage of 
goods, packaging of goods; providing travel information, 
including air travel information; distribution and transport of 
energy; water supply and water distribution; transport and 
storage of luggage; providing traffic information, with regard 
to ground traffic and air traffic. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803257 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306134 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.19 IT BS/2002/C/000194 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNOPIU' 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNOPIU' 

(730) Innehaver: 
 Unopiu' Europa SpA , S.S. Ortana Km 14,5, I-01038 

Soriano nel Cimino, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Wire fencing, enclosures, arbours, pavilions, 
garden kiosks, marquees, verandas made of metal. 
16 Catalogues, reviews (periodicals), publications. 
19 Lattices, enclosures, arbours, pavilions, garden 
kiosks, marquees, wooden verandas and wooden paving. 
20 Furniture and flower stands (furniture) made of 
metal, teak, rattan and cane. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803323 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306162 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPRINGER & JACOBY S&J 

(730) Innehaver: 
 Springer & Jacoby Holding GmbH & Co KG , Poststrasse 

14-16, D-20354 Hamburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; business management consultancy. 
36 Financial affairs, monetary affairs. 
41 Providing of training. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0803379 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200306176 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.24 DE 303 03 943.4/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLSTYLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLSTYLE 

(730) Innehaver: 
 Braun GmbH , Frankfurter Strasse 145, D-61476 Kronberg, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Electrically operated shaver, beard and hair 
cutting appliances; cases as well as attachments for the 
aforesaid appliances, included in this class; parts of the 
aforesaid appliances, in particular shear foils, cutter blocks 
as well as shear heads. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803380 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306177 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.19 FR 02 3 195 468 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRESCANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESCANA 

(730) Innehaver: 
 Bongrain SA (Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance) , 42, rue Rieussec, F-78220 Viroflay, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Eggs, milk, cheese, preparations made with 
cheese and other dairy products; edible oils and fats. 
30 Cheese pastries, edible ice. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803777 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306404 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.07 SE 2002/04990 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bregott 

(730) Innehaver: 
 Bregott AB , Torsgatan 14, S-105 46 Stockholm, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk and milk products; edible oils and fats. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803926 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306434 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYOVASC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYOVASC 

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

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

cardiovascular preparations with the exception of 
antiarrhytmics. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0803927 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306435 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.10 EE M200300516 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 esva 

(730) Innehaver: 
 AS Paljassaare Kalatööstus , Paljassaare tee 30, 10313 

Tallinn, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Anchovy; oysters (not live); shrimps (not live); 
herrings; lobsters (not live); crayfish (not live); caviar; fish 
(not live); fish fillets; fishmeal for human consumption; fish, 
tinned; isinglass for food; food products made from fish; 
foods prepared from fish; shellfish (not live); fish, 
preserved; crustaceans (not live); prawns (not live); spiny 
lobsters (not live); salmon; clams (not live); sea-cucumbers 
(not live); mussels (not live); sardines; salted fish; albumen 
for food; alginates for food; casein for food; pectin for food; 
protein for human consumption; tuna fish; weed extracts for 
food. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803929 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200306436 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.19 FR 02 3 194 793 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAP ROYAL 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Medocaine des Grands Crus , 7, rue 

Descartes, 33290 BLANQUEFORT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wine. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803931 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200306437 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.07 CH 510649 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEMRIK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZEMRIK 

(730) Innehaver: 
 Ares Trading SA , Château de Vaumarcus, 2028 

VAUMARCUS, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for treating 
diseases and disorders of the immune system, 
inflammatory diseases (particularly skin diseases), 
diseases and lesions of the musculoskeletal system, 
cardiovascular diseases and gastrointestinal diseases. 
44 Medical services in the fields of diseases and 
disorders of the immune system, inflammatory diseases 
(including skin diseases), diseases and lesions of the 
musculoskeletal system, cardiovascular diseases and 
gastrointestinal diseases; advisory and consultancy 
services in connection with medical services in the same 
fields, including such services provided via a global 
computer network. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0803945 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200306438 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.19 DE 303 14 902.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROMIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROMIT 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG , Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry. 
3 Soaps, cleaning preparations with and without 
disinfectants additives, cleaning preparations for industrial 
purposes. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicide, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803959 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200306440 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.07 CH 508878 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUBRENZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUBRENZA 

(730) Innehaver: 
 UCB Farchim SA , Case postale 411, 1630 BULLE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; 
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803961 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200306441 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.15 BX 722160 
(540) Gjengivelse av merket: 

H2 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H2 

(730) Innehaver: 
 Anchora Management BV , Vianenstraat 144, NL-1106 DE 

Amsterdam, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for games and video plays, video films, 
DVDs; electronic publications. 
16 Printed publications. 
28 Games. 
35 Advertising; product merchandising. 
41 Publication of magazines in printed or electronic 
form; entertainment through Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803963 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306442 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.04 IT FI2002C001194 
(540) Gjengivelse av merket: 

INCANTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INCANTO 

(730) Innehaver: 
 Salvatore Ferragamo Italia SpA , Via dei Tornabuoni, 2, 

50123 FIRENZE, 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. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0803964 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200306443 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLYCHAIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APPLYCHAIN 

(730) Innehaver: 
 Röhm GmbH & Co KG , Kirschenallee 17-21, 64293 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood. 
35 Providing business information on the Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803970 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200306444 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

"BRISKA" 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 "BRISKA" 

(730) Innehaver: 
 Surinver SOC Coop Limitada , Carreta de Orihuela, s/n, 

03190 Pilar de la Horadada (Alicante), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Fresh fruits and vegetables of all types, 
tomatoes, onions, pot herbs and horticultural products. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803997 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200306620 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 DE 302 62 312.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEXT 

(730) Innehaver: 
 Heraeus Kulzer GmbH & Co KG , Grüner Weg 11, 63450 

HANAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Chemical products for dental and dental-technical 
purposes; dental impression materials, dental molding 
materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804006 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200306621 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.28 CH 510712 
(540) Gjengivelse av merket: 

CFN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CFN 

(730) Innehaver: 
 Synthes AG Chur , Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Artificial implants, surgical, medical, dental and 

veterinary instruments and apparatus (including artificial 
limbs, eyes and teeth); centromedullary nails, bone screws 
and plates, angular plates, intramedullary nails, 
compression plates, nuts for screws, clips, washers for 
screws, transpedicular screws, hooks for spondylolysis, 
splints, cerclage wires, spine implants, saws and burs for 
bones, swinging cross-cut saws, saw blades, bits, drill bit 
guides, screw taps, bone retractors, bone forceps, forceps 
for repositioning, surgical pliers, forceps elevators, bone 
scrapers, osteotomes, impactors, screwdrivers, wrenches 
for screws, height rods, length gauges for screws, bone 
hooks, plate stretchers, surgical pliers for screws, drilling 
jigs, periosteal elevators, extracting forceps, trocars, trocar 
tips, osteotomy chisels, clip extractors, internal and external 
fixators, emergency pelvic clamps, viewfinders, centering 
sleeves, protective sleeves; sterilizing trays for instruments 
and implants; x-ray films for medical diagnosis; orthopedic 
articles; surgical suture material; endoprostheses, in 
particular endoprostheses for joints and also hip, knee, 
shoulder, elbow, hand and foot endoprostheses, condylar 
head prostheses; diaphyseal plugs; apparatus and 
instruments used in stereotaxic surgery and controlled by 
electronic computers; artificial bones for implantation, 
artificial bone parts to be implanted in natural bones; 
implants, instruments and apparatus for osteosynthesis, 
traumatology and for musculoskeletal surgery, in particular 
maxillo-facial and spinal surgery, surgery of the face, skull, 
pelvis and extremities; bone, cartilage, ligament and tendon 
replacements; all the above products for surgical and/or 
medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0804009 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200306622 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHW 

(730) Innehaver: 
 Schwäbische Hüttenwerke GmbH , Wilhelmstrasse 67, D-

73433 Aalen-Wasseralfingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pumps for combustion engines as part of internal 
combustion engines, as part of engines for land vehicles, 
boats and ships and aeroplanes; exhaust filters and 
catalysts for combustion engines, hydrostatic and hydraulic-
operated engines and pneumatic motors. 
12 Brake discs for road and rail vehicles; casting 
mould parts and sintered parts for land vehicles included in 
this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804012 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200306623 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.25 DE 302 36 125.1/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REHAU 

(730) Innehaver: 
 Rehau AG + Co , Rheniumhaus, D-95111 Rehau, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastics in extruded form for use in manufacture; 

stopping, packing and insulating materials; flexible tubes, 
not of metal; gaskets and waterproof packings (included in 
this class); expansion joint fillers, weatherstripping 
compositions; caulking materials, water-tight rings; plastic 
substances, semi-processed; pipe muffs, not of metal; 
junctions, not of metal, for pipes. 
19 Building materials, not of metal; rigid pipes, not of 
metal (building); gutter pipes, not of metal; branching pipes, 
not of metal, drain pipes, not of metal, penstock pipes, not 
of metal; reinforcing materials, not of metal, for building; 
gutters, not of metal, tiles, not of mental; windows, not of 
metal, window frames, not of metal, window profiles, not of 
metal; floor tiles, not of metal, floors, not of metal; 
greenhouse frames, not of metal; jalousies, not of metal; 
mouldings, not of metal, for building; water-pipes, not of 
metal; ducts, not of metal, for ventilating and air-
conditioning installations; mouldings, not of metal, for 
cornices; blinds (outdoor), not of metal; chimney shafts, not 
of metal, chimney cowls, not of metal; binding material for 
road-repair, not of metal, materials for making and coating 
roads, not of metal; road signs, not of metal; beams, not of 
metal, framework, not of metal, for building, partitions, not 
of metal; staircases, not of metal, stair-treads (steps), not of 
metal, stringers (parts of staircases), not of metal; doors, 
not of metal, door panels, not of metal, door frames, not of 
metal. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0804018 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200306626 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.03 GB 2319919 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASTROL RESPONSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASTROL RESPONSE 

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

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

 1 Brake fluids; clutch fluids; hydraulic fluids. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804030 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200306630 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.14 DE 303 08 150.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLISS KUR COLOR PERFECT 
FLUID 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLISS KUR COLOR PERFECT FLUID 

(730) Innehaver: 
 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co KG , 

Hohenzollernring 127-129, 22763 HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical preparations for industrial use. 
3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for 
body and beauty care, preparations for cleaning, tinting, 
dyeing, bleaching, styling and perming hair. 
21 Combs, sponges and brushes (with the exception 
of paint brushes). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804036 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200306631 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.16 AU 940495 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REEL 

(730) Innehaver: 
 Astrid Trading Co Pty Ltd , Level 12, 418A Elizabeth Street, 

Surry Hills NSW 2010, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Casual wear, casual headwear, casual footwear, 
gloves and belts (clothing). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0804037 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306632 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.29 SE 03-02748 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEONODE 

(730) Innehaver: 
 Magnus Georg Goertz, Engelbrektsgatan 14, S-114 32 

Stockholm, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Mobile phones; phones; handheld computers; 
handheld computers with radio communication; parts and 
components for mobile phones and handheld computers 
including batteries, chargers, displays, data cables, 
connection units, headphones, wireless communication 
units. 
25 Caps; hats; belts; t-shirts; sweaters; jackets; 
trousers; socks; vests. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804049 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200306633 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.07 BX 725654 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONGUE ACTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONGUE ACTION 

(730) Innehaver: 
 Sara Lee Foods Europe BV , Wegalaan 39, NL-2132 KC 

Hoofddorp, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear; underwear, 
lingerie, brassieres, tights, panties, girdles, corsets, 
stockings, pantyhose and socks. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804050 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306634 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.24 BX 725073 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTIV-SAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTIV-SAN 

(730) Innehaver: 
 Sara Lee Foods Europe BV , Wegalaan 39, NL-2132 KC 

Hoofddorp, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear; underwear, 
lingerie, brassieres, tights, panties, girdles, corsets, 
stockings, pantyhose and socks. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804054 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306635 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 DE 302 42 939.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MZI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MZI 

(730) Innehaver: 
 MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH , Alte Marienberger 

Strasse 30-35, D-09401 Zschopau, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Engines for passenger and commercial vehicles 
(except engines for two wheel vehicles). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0804058 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306637 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 DE 302 42 941.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MZ-CD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MZ-CD 

(730) Innehaver: 
 MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH , Alte Marienberger 

Strasse 30-35, D-09401 Zschopau, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Engines for passenger and commercial vehicles 
(except engines for two-wheel vehicles). 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804061 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200306638 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.31 ES 2510854 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EDV 

(730) Innehaver: 
 Envases del Valles SA , Porvenir, s/n, Zona Industrial Sur, 

08450 Llinars del Valles (Barcelona), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Semi-processed plastics. 
20 Containers made of plastic. 
40 Mechanical and chemical transformation of 
plastics. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804250 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200306698 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.02 CH 511130 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 F Hoffmann-La Roche AG , Grenzacherstrasse 124, 4002 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Medical services. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804253 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200306699 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.19 ES 2.513.523 
(540) Gjengivelse av merket: 

APRIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APRIL 

(730) Innehaver: 
 Affinity Petcare SA , Ronda General Mitre 149.2, 08022 

Barcelona, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; natural plants; animal feed; animal 
litter products; malt; additives for animals, for non-medical 
use; beverages for pets; fodder. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0804260 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200306701 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.10 FR 023188126 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AEON FOOTWEAR 

(730) Innehaver: 
 Panoramic Diffusion SarL , 117, Rue Jean-Baptiste 

Poquelin, F-77350 Le Mee Sur Seine, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Boots for sports, sandals, ski boots, sportswear, 
caps, head coverings, headbands, bandanas. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804261 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306702 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.18 FR 02 3 194430 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITROËN C1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CITROËN C1 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën , Immeuble Colisée III, 12, rue 

Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Passenger cars. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804265 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200306703 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 GB 02 3 194430 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 akasa 

(730) Innehaver: 
 Lapicon Electronics Ltd , Unit 18 Belvue Business Centre 

Belvue Road, Northolt UB5 5QQ, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers; computer hardware; modem fan 
coolers for computers and computer apparatus. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804272 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200306704 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVERT 

(730) Innehaver: 
 Manuel Revert Y Cia SA , Poligono Industrial, IP3, 46890 

Agullent (Valencia), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Fabrics and textile materials not included in other 
classes, in particular bed and table covers, blankets, 
bedspreads, eiderdowns and sheets. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0805063 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307047 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Labacsil MaisDuo 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 34401 DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried feedstuffs for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805064 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307048 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Onasan 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 34401 DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried feedstuffs for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805069 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200307049 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.22 FR 023195559 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOTIFY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOTIFY 

(730) Innehaver: 
 Maurice Ohayon, 76 bis, rue des Saints Peres, 75007 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0805073 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307050 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sanolac PREMIUM 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 34401 DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried feedstuffs for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805078 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200307053 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.25 ES 2.514.408 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUBADUB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUBADUB 

(730) Innehaver: 
 Affinity Petcare SA , Ronda General Mitre 149.2, 08022 

Barcelona, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; 
malt, animal feed; preparations used as additives for animal 
feed; beverages for pets; bran mash for animal 
consumption; protein for animal consumption; fortifying 
foodstuffs for animals, animal litter products. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0805082 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307056 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.16 FI T200301224 
(540) Gjengivelse av merket: 

KYTOLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KYTOLA 

(730) Innehaver: 
 Instrumenttitehdas Kytölä OY , Pl 5, Olli Kytöläntie 1, SF-

40951 Muurame, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Flow meters, flow regulators, flow alarms, flow 
switches, manometers, flow monitors, oil analyzers and 
parts thereof. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805083 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307057 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Multisan 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o , Npor. O. Bartoska 

15, 34401 DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried feedstuffs for animals. 
(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0805214 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307083 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.13 FI T200203643 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et rent figurmerke 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt. 
44 Agriculture, horticulture and forestry services. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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(111) Int.reg.nr: 0805281 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200307143 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.17 DE 302 50 691.8/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTENT BUSINESS SOLUTIONS
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTENT BUSINESS SOLUTIONS 

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

BONN, DE 
(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. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
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 
a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805282 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200307144 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEATHER 

(730) Innehaver: 
 Feather Safety Razor Co Ltd , 3-70, Oyodominami 3-

chome, Kita-ku, Osaka 531-0075, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatus including microtomes and parts 
thereof, blades and holders of microtome; autopsy knives, 
blades and handles of autopsy knives; brain knives, blades 
and handles thereof; trimming knives, blades and handles 
thereof; dissecting knives, blades and handles thereof; 
scalpels, micro scalpels; blood lancets; surgical scissors; 
bandage snips; dermatomes; spatulas for medical use; 
forceps; blade removers, razors and razor blades for 
shaving before surgical operation. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805287 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200307145 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.05 BX 728204 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEBR. PERZINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEBR. PERZINA 

(730) Innehaver: 
 Music Brokers International BV , Inductorstraat 32, NL-3903 

KB Veenendaal, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 15 Musical instruments, in particular pianos and 
grand pianos. 

(450) Kunngjøringsdato: 25/04, 2004.06.14 
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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.: 0719923 
(151) Reg.dato: 1999.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.07 

(210) Søknadsnr: 199911027 
(220) Inndato: 1999.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Soaps; washing and bleaching agents for 
laundry; rinsing agents for dishwashing and laundry, 
cleaning and polishing agents; chemical preparations for 
cleaning wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain 
and textiles. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0792720 
(151) Reg.dato: 2002.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.14 

(210) Søknadsnr: 200300111 
(220) Inndato: 2003.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Industrial chemicals including impregnating 
agents all for production of coatings for wooden floors; 
unprocessed artificial resins and unprocessed plastics all 
for production of coatings for wooden floors; fire 
extinguishing compositions; tempering preparations; 
chemical substances for preserving glue, adhesives for 
installation of wooden floors; primers for floors (glueing) 
and flooring materials; glue for walls and floors. 
2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against deterioration of wood; stains (wood stains), 
pigments (colour pigments) and colorants; metals in 
powder form for floor lacquers; raw natural resins; oils, joint 
pastes for floors, putty and levelling compounds for floors; 
chemical substances for preserving lacquers, primers for 
floors (surface treatment). 
3 Bleaching preparations including lye for 
bleaching of floors; cleaning preparations; polish removers; 
abrasive preparations, abrasive paper; soft soap and lye for 
surface treatment of floors (not for cleaning). 
7 Machines for surface treatment of floors including 
for cleaning, sanding, application of oil or lacquer; parts and 
components for the goods mentioned. 

  
 
(111) Reg.nr.: 217286 
(151) Reg.dato: 2003.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.16 

(210) Søknadsnr: 200206286 
(220) Inndato: 2002.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOODOO COFFEE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
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(111) Reg.nr.: 217288 
(151) Reg.dato: 2003.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.16 

(210) Søknadsnr: 200206288 
(220) Inndato: 2002.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 64414 
(151) Reg.dato: 1964.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.07.16 

(210) Søknadsnr: 81521 
(220) Inndato: 1964.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

23 Hele klassen. 
24 Hele klassen. 
25 Hele klassen. 
27 Hele klassen. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0608171 
(151) Reg.Dato.: 1993.10.20 
  
 
(111) Reg.nr.: 0712171 
(151) Reg.Dato.: 1998.12.07 
  
 
(111) Reg.nr.: 0739448 
(151) Reg.Dato.: 2000.05.17 
  
 
(111) Reg.nr.: 0753825 
(151) Reg.Dato.: 2001.02.21 
  
 
(111) Reg.nr.: 0791060 
(151) Reg.Dato.: 2002.09.16 
  
 
(111) Reg.nr.: 110399 
(151) Reg.Dato.: 1981.12.08 
  
 
(111) Reg.nr.: 182992 
(151) Reg.Dato.: 1997.06.19 
  
 
(111) Reg.nr.: 200325 
(151) Reg.Dato.: 1999.06.15 
  
 
(111) Reg.nr.: 213744 
(151) Reg.Dato.: 2002.03.27 
  
 
(111) Reg.nr.: 216812 
(151) Reg.Dato.: 2002.12.05 
  
 
(111) Reg.nr.: 216813 
(151) Reg.Dato.: 2002.12.05 
  
 
(111) Reg.nr.: 217789 
(151) Reg.Dato.: 2003.02.20 
  
 
(111) Reg.nr.: 219492 
(151) Reg.Dato.: 2003.06.26 
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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.: 0494941 
(730) Tidligere innehaver: 
 Engros-Schuhhaus AG, 6, Idastrasse, CH-8003 Zürich, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Dosenbach-Ochsner AG Shuhe und Sport, Allmendstrasse 

25, 8953 DIETIKON, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0672336 
(730) Tidligere innehaver: 
 Colormatic Corp, 16, Bundesplatz, CH-6300 Zug, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Motip Dupli GmbH, Industriestrasse, 74855 

HASSMERSHEIM, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0698947, 0703841, 0707638, 0732150, 

0738075, 0739283, 0744497, 0748517 
(730) Tidligere innehaver: 
 Waterman SA, Immeuble Oméga 9, Place Marie-Jeanne 

Bassot, F-92693 Levallois Perret, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Sanford International France SAS, 12, rue Notre Dame des 

Victoires, 75002 PARIS, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 0706556 
(730) Tidligere innehaver: 
 WK Werbeagentur und Beteiligungsgesellschaft mbH, 13a, 

Keitumer Landstrasse, D-25980 Tinnum/Sylt-Ost, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Zertus Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21, 20148 

HAMBURG, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0723900 
(730) Tidligere innehaver: 
 Huurre Finland OY, Pl 127, 33101 TAMMERFORS, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 TM Fridge OY, Pl 127, 33101 TAMMERFORS, FI 
  
 
(111) Reg.nr.: 0737651, 0737664, 0580444 
(730) Tidligere innehaver: 
 Head Sport AG, 1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 

KENNELBACH, AT 
  
 
(111) Reg.nr.: 0739716, 0748053 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mobyson AB, Box 7014, S-103 86 Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Mobyson AS, Hoff Terrasse 9, 0275 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 0752671 
(730) Tidligere innehaver: 
 Grupo Dragados SA, Avenida de Tenerife, 4-6, 28700 San 

Sebastian De Los Reyes (Madrid), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, Avda. 

Pio XII, 102, planta 9, 28036 MADRID, ES 
  
 
(111) Reg.nr.: 0758711, 0768264, 0779725, 0779773 
(730) Tidligere innehaver: 
 Osborne Y Cia SA, Fernán Caballero n 7, 11500 Puerto de 

Santa Maria Cadiz, ES 
Osborne y Compañia SA, Fernán Caballero, 3, 11500 
Puerto de Santa Maria (Cadiz), ES 

(740) Ny Innehaver: 
 Grupo Osborne SL, c/ Fernán Caballero 7, 11500 EL 

PUERTO DE SANTA MARÏA, ES 
  
 
(111) Reg.nr.: 0759573 
(730) Tidligere innehaver: 
 Grundig AG, Beuthener Strasse 41, 90471 NÜRNBERG, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 AVL DiTest Deutschland GmbH, Firtz-Ullmann-Strasse 12, 

55252 MAINZ-KASTEL, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0777894 
(730) Tidligere innehaver: 
 Numico Financial Services SA, Rue Pepinet 1, CH-1003 

Lausanne, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 NBTY Inc, 90 Orville Dr., NY11716 BOHEMIA, US 
  
 
(111) Reg.nr.: 0795584 
(730) Tidligere innehaver: 
 Otazu BV, Leidsestraat 61 - 1 hoog, 1017NX 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Otazu Trademarks BV, Leidestraaat 611, 1017NX 

AMSTERDAM, NL 
  
 
(111) Reg.nr.: 0805681 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dinya László, Garai u. 19, 5600 BÉKÉCSABA, HU 

Cseriba Zsolt, Besztercebánya u. 29, H-1183 Budapest, HU
(740) Ny Innehaver: 
 Dinya László, Garai u. 19, 5600 BÉKÉCSABA, HU 
  
 
(111) Reg.nr.: 101930 
(730) Tidligere innehaver: 
 Halltorpgruppen AB, Kalmar, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 TTM-Produkter AB, Kalmar, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 102727 
(730) Tidligere innehaver: 
 Corometrics Medical Systems, Inc., North Wallingford, 

Connecticut, US 
(740) Ny Innehaver: 
 GE Medical Systems Information Technologies Inc, 8200 

West Tower Avenue, 53223 MILWAUKEE  WISCONSIN, 
US 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 103378, 122212, 182606 
(730) Tidligere innehaver: 
 CDRJ North Atlantic (Lux) Sarl, 10 rue Antoine Jans, LU-

1820 Luxembourg, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 Jafra Worldwide Holdings (Lux) SarL, 174 Route de 

Longwy, 1940 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 129758, 193685 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alamo Rent-A-Car Management LP, 200 South Andrews 

Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301, US 
Alamo Rent-A-Car Inc, 110 S. E. Sixth Street, Fort 
Lauderdale, FL 33301, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Vanguard Trademark Holdings SarL, 46A Avenue J.F. 

Kennedy, 1855 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 136083 
(730) Tidligere innehaver: 
 Melchemie Holland BV, Jansbuitensingel 20, Arnhem, 6811 

AD ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Melchemie International BV, Jansbuitensingel 20, 6811AD 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 145758, 201943, 193127, 200909, 206377 
(730) Tidligere innehaver: 
 Avaya Inc, 211 Mount Airy Road, Baskin Ridge, NJ 07920, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 CommScope Solutions Properties LLC, 1385 Southern 

Way, NV89431 SPARKS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 152337 
(730) Tidligere innehaver: 
 Edwin International (Deutschland) GmbH, Heusenstamm, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Edwin Co Ltd, 3-27-6 Higashi-Nippori, Arakawa-ku TOKYO, 

JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 153692, 194459 
(730) Tidligere innehaver: 
 Joh Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Joh-System AS, Nedre Kallbakkvei 22, 0950 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 156074 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kinnevik AS v/Eva Egeland, Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Tele2 Sverige AB, Box 62, 16494 KISTA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161432 
(730) Tidligere innehaver: 
 India Gewürzwerk GmbH, Georgsmarienhütte, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Indasia Gewürzwerk GmbH, Malberger Strasse 19, 49124 

GEORGSMARIENHÜTTE, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162107 
(730) Tidligere innehaver: 
 Merial, 17, rue Bourgelat, F-69002 Lyon, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Sogeval, 200, route de Mayenne, F-53000 Laval, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162504 
(730) Tidligere innehaver: 
 Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX77027 HOUSTON, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Petreco International Ltd, Swift House, Cosford Lane, 

Rugby, Warwickshire CV21 1Q1, England, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162740 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 163377, 165266 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164231 
(730) Tidligere innehaver: 
 Paradox APS, København, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Paradox NUF, c/o Jon Iver Austad, Postboks 1494 Vika, 

0116 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164877 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nokia Alumiini OY, Kirkkonummi, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Nordic Aluminium OYJ, P.O.Box 117, 02401 

KIRKKONUMMI, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176496 
(730) Tidligere innehaver: 
 Flick "aktuell" GmbH & Co, KG, Bielefeld, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Gabriele Wilmes, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176496 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gabriele Wilmes, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Creative Brands CV, Denemarkenlaan 2, 2711 EL 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179835 
(730) Tidligere innehaver: 
 COMPAGNIE GENERALE D'INFORMATIQUE, SA, Paris, 

FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Compagnie IBM France, Tour Descartes , La Défense5, 

avenue Gambetta, 92400 COURBEVOIE, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 183012 
(730) Tidligere innehaver: 
 Agronova AS, Postboks 6086 Etterstad, 0601 Oslo, 0601, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Aanerød Kjell, Granli, Trolldalen, 1534 MOSS, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Ferd AS, Postboks 34, 1324 LYSAKER, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 183478 
(730) Tidligere innehaver: 
 Louis Albert de Broglie, Montlouis-sur-Loire, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Le Prince Jardinier, 37, rue de Valois, 75001 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 188680 
(730) Tidligere innehaver: 
 Armadis SA, FR-40240 Labastide d'Armagnac, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Armadis Societe Nouvelle, 40190 VILLENEUVE DE 

MARSAN, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 200565 
(730) Tidligere innehaver: 
 Racing Strollers Inc, 2609 River Road, Yakima WA 98902-

1133, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bag Boy LLC, 2402 Westmoreland Street, VA23230 

RICHMOND, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 209438 
(730) Tidligere innehaver: 
 Budget Rent A Car Corp, Chicago, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Budget Rent A Car System Inc, 6 Sylvan Way, NJ07054 

PARSIPPANY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215588 
(730) Tidligere innehaver: 
 Golf Shop Utvikling AS, Postboks 197, 1321 Stabekk, 1321, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Golf Shop AS, Postboks 250 Lilleaker, 0216 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 216303 
(730) Tidligere innehaver: 
 Troens Bevis (stiftelse), Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, 4480, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Henry Gordon Østhassel, Mindejordet 20, 4560 VANSE, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217713 
(730) Tidligere innehaver: 
 Comte Chantal, Villa Lou Caiou, domaine du château de la 

tuilerie, Route de Saint Gilles, F-30900  Nimes, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Eric Comte, 5, place de la Fontaine, 30210 CABRIERES, 

FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 218813 
(730) Tidligere innehaver: 
 Drueklasen AS, Stranden 3, 0250 Oslo, 0250, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Blæst AS, Stranden 3A, 0250 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Steenstrup Stordrange DA M.N.A, Postboks 1829 Vika, 

0123 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 221895 
(730) Tidligere innehaver: 
 Haugaland Billag AS, Postboks 220, 5501 Haugesund, 

5501, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 HSD Buss AS, Postboks 2005 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 2791 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, Krauss-Maffei-

Str.2, D-80997 München, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, Wolfgang-Reuter-

Platz, 47053 DUISBURG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 37926, 70768, 133723, 196702, 217225, 

222999 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nopal AS, Postboks 134, 1361 Billingstad, 1361, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Cederroth Internatonal AB, Box 715, SE194 27 UPPLANDS 

VÄSBY, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 47809 
(730) Tidligere innehaver: 
 Compactus AG, Mellingen, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Dexion Group Ltd, Maylands Avenue, HP27DF HEMEL 

HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRESHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 82096, 137741, 149650, 195497, 212787 
(730) Tidligere innehaver: 
 National Car Rental System Inc, 7700 France Avenue 

South, Minneapolis, MN 55435, US 
National Car Rental System, Inc, Fort Lauderdale, FL, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Vanguard Trademark Holdings SarL, 46A Avenue J.F. 

Kennedy, 1855 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til madridprotokollen, 
rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsnr: 19965751 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
183478 

(730) Innehaver : Le Prince Jardinier, 37, rue de Valois, 
PARIS, 75001, FR 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007, Majorstuen 
0306 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Quinoa SarL 
37 rue de Valois 
75001 PARIS 
FR 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen 
 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2003/03/20  
 Lisens utløper: 2007.07.10 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0716133 
(210) Søknadsnr.: 199908323 
(730) Innehaver: Alexandre Komroyan, 97, avenue du 

ler Mai, F-10000 Troyes, FR 
(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 Bergen, 5817, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794407 
(210) Søknadsnr.: 200301165 
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-

Ebert-Allee 140, 53113 BONN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 102727 
(210) Søknadsnr.: 19773374 
(730) Innehaver: GE Medical Systems Information 

Technologies Inc, 8200 West Tower 
Avenue, 53223 MILWAUKEE  
WISCONSIN, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 115774 
(210) Søknadsnr.: 19821880 
(730) Innehaver: Chiron Behring GmbH & Co, D-35041 

Marburg, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 116270 
(210) Søknadsnr.: 19800807 
(730) Innehaver: Stretch Devices INC, Wyncote, PA, 

US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 116852 
(210) Søknadsnr.: 19830182 
(730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, Benton 

Harbor, MI, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117002 
(210) Søknadsnr.: 19830558 
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Postboks 3000, 

2880 BAGSVÆRD, DK 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 

 
(111) Reg.nr.: 117456, 118868 
(210) Søknadsnr.: 19821804, 19822365 
(730) Innehaver: Musidor BV, Amsterdam, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117780, 163550, 163574, 163592, 

163593, 163869 
(210) Søknadsnr.: 19831010, 19924472, 19930426, 

19931166, 19931167, 19931316 
(730) Innehaver: L'Oréal SA, 14, rue Royale, F-75008 

Paris, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 118073 
(210) Søknadsnr.: 19803303 
(730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, 

Four Times Square, New York, NY 
10036, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 135173 
(210) Søknadsnr.: 19873893 
(730) Innehaver: Vitamex AB, Box 715, S-601 16 

Norrköping, SE 
(740) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, 

Postboks 23, 1321 STABEKK, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152337 
(210) Søknadsnr.: 19910679 
(730) Innehaver: Edwin Co Ltd, 3-27-6 Higashi-Nippori, 

Arakawa-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 164943 
(210) Søknadsnr.: 19934057 
(730) Innehaver: Buksesnedkeren APS, Gilleleje, DK 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176496 
(210) Søknadsnr.: 19953427 
(730) Innehaver: Creative Brands CV, 

Denemarkenlaan 2, 2711 EL 
ZOETEMEER, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2004.06.14 - 25/04

 

70 
 

(111) Reg.nr.: 179835 
(210) Søknadsnr.: 19941665 
(730) Innehaver: Compagnie IBM France, Tour 

Descartes , La Défense5, avenue 
Gambetta, 92400 COURBEVOIE, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 183478 
(210) Søknadsnr.: 19965751 
(730) Innehaver: Le Prince Jardinier, 37, rue de Valois, 

75001 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 216303 
(210) Søknadsnr.: 200110434 
(730) Innehaver: Henry Gordon Østhassel, Mindejordet 

20, 4560 VANSE, NO 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 218813 
(210) Søknadsnr.: 200209106 
(730) Innehaver: Blæst AS, Stranden 3A, 0250 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 
0123 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 220838 
(210) Søknadsnr.: 200211848 
(730) Innehaver: Henriettes AS, Ekebergveien 12B, 

1356 BEKKESTUA, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 222902 
(210) Søknadsnr.: 200112039 
(730) Innehaver: PetroData AS, Prof.Olav Hanssensvei 

13, 4021 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 46295 
(210) Søknadsnr.: 55254 
(730) Innehaver: Leca Trading & Concession A/S, 

København, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 47809 
(210) Søknadsnr.: 53124 
(730) Innehaver: Dexion Group Ltd, Maylands Avenue, 

HP27DF HEMEL HEMPSTEAD, 
HERTFORDSHIRESHIRE, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 64014 
(210) Søknadsnr.: 77661 
(730) Innehaver: Swedish Match Lighters BV, 

Fokkerstraat 5, NL-9403 AM Assen, 
NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 65389, 117645, 164460, 162582 
(210) Søknadsnr.: 82531, 19831228, 19922921, 

19931491 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 82096, 137741, 149650, 195497, 

212787 
(210) Søknadsnr.: 104551, 19880399, 19905435, 

199807091, 200108693 
(730) Innehaver: Vanguard Trademark Holdings SarL, 

46A Avenue J.F. Kennedy, 1855 
LUXEMBOURG, LU 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
116280 2014.04.26 

116379 2014.05.03 

116549 2014.05.10 

116653 2014.05.16 

116671 2014.05.16 

116672 2014.05.16 

116696 2014.05.16 

116730 2014.05.16 

116775 2014.05.16 

116787 2014.05.24 

116792 2014.05.24 

116800 2014.05.24 

116836 2014.05.24 

116857 2014.05.24 

116948 2014.05.30 

116949 2014.05.30 

116950 2014.05.30 

116956 2014.05.30 

117013 2014.05.30 

117014 2014.05.30 

117024 2014.06.07 

117052 2014.06.07 

117083 2014.06.07 

117187 2014.06.07 

117188 2014.06.07 

117189 2014.06.07 

117196 2014.06.07 

117416 2014.06.21 

117940 2014.08.09 

118018 2014.08.09 

118130 2014.08.16 

118546 2014.09.13 

118737 2014.09.27 

119154 2014.11.15 

161814 2014.03.17 

161937 2014.03.24 

162084 2014.04.07 

162159 2014.04.14 

162232 2014.04.21 

162242 2014.04.21 

162313 2014.04.28 

162365 2014.05.05 

162452 2014.05.11 

162523 2014.05.11 

162590 2014.05.11 

162608 2014.05.19 

162641 2014.05.19 

162684 2014.05.19 

162688 2014.05.19 

162765 2014.05.26 

162772 2014.05.26 

162775 2014.05.26 

162808 2014.05.26 

162814 2014.05.26 

162825 2014.05.26 

162914 2014.06.02 

162931 2014.06.02 

162949 2014.06.02 

162986 2014.06.02 

162987 2014.06.02 

163112 2014.06.09 

163251 2014.06.16 

163268 2014.06.16 

163347 2014.06.23 

163372 2014.06.23 

163457 2014.06.30 

163458 2014.06.30 

163476 2014.06.30 

163542 2014.07.07 

163579 2014.07.07 

163606 2014.07.07 

163610 2014.07.07 

163921 2014.07.21 

164071 2014.08.11 

164114 2014.08.11 

164835 2014.10.06 

165696 2014.11.24 

21907 2014.04.16 

22027 2014.05.01 

2775 2014.04.20 
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2777 2014.04.20 

31748 2014.06.12 

44240 2014.04.10 

45559 2014.05.26 

45999 2014.04.08 

46255 2014.05.04 

63190 2014.01.24 

63676 2014.04.02 

63703 2014.04.09 

63764 2014.04.23 

63827 2014.04.30 

63834 2014.04.30 

64643 2014.08.20 

90899 2014.05.02 

90935 2014.05.02 

91030 2014.05.15 

91081 2014.05.29 

91082 2014.05.29 

91401 2014.07.24 

91455 2014.08.01 

91789 2014.09.05 
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