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I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 223223 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200302886 
(220) Inndato: 2003.03.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HVEBERG POTETER 

(730) Innehaver: 
 Bama Industri AS , Lierstranda Industriterminal, 3400 

Lier, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Bearbeidede poteter. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 223224 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306834 
(220) Inndato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAMMAFRAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAMMAFRAME 

(730) Innehaver: 
 Odim Seismic AS , Postboks 193, 6069 HAREID, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); heiser; kraner (løfte- og 
heiseapparater); koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223225 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306850 
(220) Inndato: 2003.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAULA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAULA 

(730) Innehaver: 
 Viña Doña Paula SA , Mendoza, AR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Viner. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223226 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306288 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.14 SE 2003/03071 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAPE 

(730) Innehaver: 
 Gustavus Holding AB , Box 11046, S-507 11 Borås, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 1829 

Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk; artikler for røykere fyrstikker; 
snustobakk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223227 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306290 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.14 SE 2003/03070 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUCCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUCCA 

(730) Innehaver: 
 Gustavus Holding AB , Box 11046, S-507 11 Borås, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 1829 

Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk; artikler for røykere fyrstikker; 
snustobakk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223228 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306499 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRAATHENS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAATHENS 

(730) Innehaver: 
 Braathens ASA , Postboks 55, 1330 Fornebu, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; flytransport; organisering 

og bestilling av reiser; reiseservering, 
turoppratørvirksomhet, turistbyråer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223229 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306500 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 e BRAATHENS e-PASS 

(730) Innehaver: 
 Braathens ASA , Postboks 55, 1330 Fornebu, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kort, elektriske og elektroniske apparater og 

innstrumenter, dataprogramvare, datamaskinvare 
39 Transportvirksomhet; flytransport; organisering 
og bestilling av reiser; reiseservering, 
turoppratørvirksomhet, turistbyråer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223230 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200307288 
(220) Inndato: 2003.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCTIC RAIL EXPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCTIC RAIL EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 CargoNet AS , 0048 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport av gods og/eller containere. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223231 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306861 
(220) Inndato: 2003.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NHL RIVALS 

(730) Innehaver: 
 NHL Enterprises BV , Polakweg 14, NL-2288 GG Rijswijk, 

NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Video og elektroniske spill. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223232 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200306860 
(220) Inndato: 2003.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.07 US 76/488,200 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVASOY DAILY 

(730) Innehaver: 
 Archer-Daniels-Midland Co , 4666 Faries Parkway, 

Decatur, IL 62525, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Blandinger og ferdigblandinger for kost- og 
ernæringsupplementer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223233 
(151) Reg.dato.: 2004.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200308603 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IROBOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IROBOT 

(730) Innehaver: 
 Irobot Corp , 63 South Avenue, Burlington, MA-01803-

4903, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere; deler og tilbehør til støvsugere; 

automatiske maskiner til bruk ved innvendig vedlikehold av 
boliger og forretningsbygg, militæroperasjoner, 
videnskapelige undersøkelser og 
undervannsundersøkelser, renovasjon, gruvedrift, 
telekommunikasjon, luftfart, romfart, undersøkelser og 
redningsoperasjoner. 
9 Fjernkontroller for roboter, roboter til bruk ved 
innendørs vedlikehold av boliger og forretningsbygg, 
militæroperasjoner, vitenskapelige undersøkelser og 
undervannsundersøkelser, renovasjon, gruvedrift, 
telekommunikasjon, luftfart, romfart, undersøkelser og 
redningsoperasjoner; robotdeler og tilbehør til automatiske 
maskiner til bruk ved innendørs vedlikehold av boliger og 
forretningsbygg, militæroperasjoner, vitenskapelige 
undersøkelser og undervannsundersøkelser, renovasjon, 
gruvedrift, telekommunikasjon, luftfart, romfart, 
undersøkelser og redningsoperasjoner; intelligente følere; 
datamaskiner og dataprogrammer for kontroll og styring og 
utvikling av roboter; oppladbare batterier; batteriladere. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223234 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200303499 
(220) Inndato: 2003.04.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEEL 

(730) Innehaver: 
 Cobra Electronics Corp , 6500 West Cortland Street, 

Chicago, IL 60707, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Tyverialarmdeler for førere og passasjerer av 

kjøretøyer; fjernkontrollsystemer, telematikksystemer og 
posisjonskontorll og overvåkingssystemer for kjøretøyer og 
deres komponenter og tilbehør; lokaliserings- og 
oppsporingstilbehør; nødvarslingslys; radioseannere; 
radarog laserdetektorer og tilbehør solgt dertil; elektroniske 
navigasjonsdeler, bærbare og mobile 
satellittnavigasjonssystemer, globate posisjonssystemer; 
to-veis (CB) radioer; familieradiotjenester (FRS-radioer); 
generelle mobilradiotjenester (GMRS-radioer); private 
mobilradioer (PMR); marineradioer; værradioer; 
innretninger for måling av vanntemperaturer; innretninger 
for måling av vindretninger; marinekompassystemer; 
innretninger for å oppspore fisk; batteriladere; tilbehør for 
alle forannevnte varer, nemlig antenner, antennestativer, 
mikrofoner, høyttalere, koaksialkabler, batteriladere og 
energivekslere. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 



 registrerte varemerker 2004.06.21 - 26/04

 

7 
 

(111) Reg.nr.: 223235 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308300 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAKH Pro Aktiv Konflikt Håndtering 

(730) Innehaver: 
 Pro Aktiv Konflikt Håndtering , Klevstrandterasse 9, 3928 

Porsgrunn, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Vekter og treningsapparater/innordninger til bruk 
for å fremme personers styrke og helse. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og sportslige aktiviteter. 
45 Livvakt og nærsikringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223236 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308948 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILLIMAN GLOBAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLIMAN GLOBAL 

(730) Innehaver: 
 Milliman USA Inc , 1301 Fifth Avenue, Suite 3800, Seattle, 

WA 98101, US 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Forsikringstjenester, pensjons- og 
pensjonsfondsadministrasjonstjenester og fordelaktige 
outsourcingtjenester; forsikrings- og investeringstjenester; 
konsultasjon og informasjon innen forsikring; konsultasjon 
og forvaltning av investeringer, spesielt innen områdene 
forsikring, pensjon, reassuranseselskaper og andre 
organisasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223237 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200211223 
(220) Inndato: 2002.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FYR X 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FYR X 

(730) Innehaver: 
 Randi Elmenhorst, Kirkeveien 147 B, 0361 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Brannslukningsmidler; beskyttelsesmidler mot 
brann. 
9 Brannslukningsapparater; brannpumper; 
branntepper; brannvarslere. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223238 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308230 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMFORT TORKELETT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMFORT TORKELETT 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0401 OSLO, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Vaskemidler; preparater og stoffer, alle til bruk for 

klesvask; tøykondisjoneringsmidler, tøymykemidler; 
blekemidler; flekkfjerningsmidler; luktfjernings- og 
oppfriskningspreparater for bruk på klær og tekstiler; såper, 
såper for oppfriskning av tekstiler; håndvaskepreparater; 
stivelsespreparater for klesvask; lukteposer og ark for 
parfymering av tøy; preparater for rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping; deodoranter; duftevann, ikke 
for personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223239 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308226 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JK SINCE 1941 

(730) Innehaver: 
 Jørgen Kongsøre, Postboks 600 Skøyen, 0214 Oslo, NO 

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, 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. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223240 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200208749 
(220) Inndato: 2002.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FULL BLOWN BLONDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULL BLOWN BLONDE 

(730) Innehaver: 
 Kao KK , 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Sjambo, hårbalsam, skum, hårspray, hårlotioner, 
hårolje, hårgel, hårfriseringskremer, hårfargingsprepareter, 
hårserum, kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk 
og tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223241 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308605 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSETTA ELUCIDATOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSETTA ELUCIDATOR 

(730) Innehaver: 
 Rosetta Inpharmatics LLC , 12040, 115th Avenue North 

East, Kirkland, WA 98034, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinprogramvare inneholdende en 

arkitektur for tilgang til en database for bruk i forskning og 
medikamentutvikling, datamaskinprogramvare for bruk i 
forskning og medikamentutvikling og datamanualer for bruk 
med disse. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223242 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200304645 
(220) Inndato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Discovery MEDIA 

(730) Innehaver: 
 Discovery Communications Inc , One Discovery Place, 

Silver Spring MD 20910, US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet, og 
salgsfremmende tjenester for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223243 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308229 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORTHOSOFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORTHOSOFT 

(730) Innehaver: 
 ORTHOsoft Inc , 75 Queen Street Suite 3300, Montreal 

H3C 2N6, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Software til bruk i bildestyrt kirurgi; elektro-
medisinske apparater for posisjonering av, for 
bestemmelse av posisjon av og for tredimensjonal 
gjengivelse av implantater og monteringselementer, nemlig 
innvortes festeinnretninger,virtuelle skruer og skrutrekkere 
så vel som deler derav. 
10 Kirurgiske og medisinske instrumenter og 
apparater; elektro-medisinske apparater for posisjonering 
av, for bestemmelse av posisjon av og for tredimensjonal 
gjengivelse av implantater og monteringselementer, nemlig 
innvortes festeinnretninger,virtuelle skruer og skrutrekkere 
så vel som deler derav. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223244 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200307485 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HATTRICK 

(730) Innehaver: 
 Idretts Consult AS , Holmenkollenveien 26 A, 0376 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser-, juletrepynt;spillkort. 
41 UtdanneIsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223246 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200307884 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1 FM 

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

merket". 
(730) Innehaver: 

 1 FM Molde AS , Torget 4, 6413 Molde, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Radiokringkasting, sending av radioprogram, 
radiosendinger. 
41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
radiounderholdning. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223247 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200207044 
(220) Inndato: 2002.08.05 
(300) Søknadsprioritet 2002.03.12 US 76/380792 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARBELIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARBELIC 

(730) Innehaver: 
 Theravance Inc , 901 Gateway Boulevard, CA94080 

SOUTH SAN FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig preparater mot 

infeksjoner. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223248 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200209014 
(220) Inndato: 2002.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Coral Black Velvet 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0401 OSLO, NO 

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

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

til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
vaskeprodukter for vevede stoffer; 
tøykondisjoneringsmidler; flekkfjerningsprodukter; såper for 
å friske opp fargene på tekstiler; produkter for håndvask; 
stivelsesprodukter (dressing); dufteposer for sengetøy og 
lintøy; duftende potpurri; parfymert vann; deodoranter for 
personlig bruk. 
5 Preparater for luktfjerning og bevaring av farger 
for klær og stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223249 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308243 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nytt & Nyttig til deg og dine 

(730) Innehaver: 
 Nytt & Nyttig AS , 5504 Haugesund, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper 
(andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
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16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
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. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige 
blomster. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223250 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200305608 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYAL LEAGUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL LEAGUE 

(730) Innehaver: 
 Foreningen af Danske Divisionsklubber , Livjægergade 17, 

D-2100 København Ø, DK 
(740) Fullmektig: 

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

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 



 registrerte varemerker 2004.06.21 - 26/04

 

14 
 

(111) Reg.nr.: 223251 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200309037 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 C 

(730) Innehaver: 
 Electronic Security Products AS , Postboks 4608 Nydalen, 

0405 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske instrumenter og apparater optiske 
instrumenter og apparater, signaliserings instrumenter og 
apparater, apparater for opptak, overføring og gjenngivelse 
av lyd og bilde, magnetiske databærere. 
Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
37 Installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223252 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200208499 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bluepoint 

(730) Innehaver: 
 Bluepoint AS , Lofsrudveien 6, 1215 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; 
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler 
og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider; metallrør; 
sikkerhetsskap og -skrin; malmer. 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223253 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200309036 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CeSp 

(730) Innehaver: 
 Electronic Security Products AS , Postboks 4608 Nydalen, 

0405 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske instrumenter og apparater optiske 
instrumenter og apparater, signaliserings instrumenter og 
apparater, apparater for opptak, overføring og gjenngivelse 
av lyd og bilde, magnetiske databærere. 
Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
37 Installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223254 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308227 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(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: 
 SeeMe AS v/Cathrine Brandt , Bergerveien 52, 1450 

Nesoddtangen, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Refleksgjenstander som reflekterer lys. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223255 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200307923 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.08 EM 003159951 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EQUAZEN 

(730) Innehaver: 
 Equazen UK Ltd , Lion House, Red Lion Street, London, 

WC1R 4GB, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler til barn, syke 
og/eller invalide; vitaminpreparater; veterinære preparater 
og stoffer. 
29 Næringsmidler og kosttilskudd; diett- og 
ernæringstilskudd; spiselige oljer og fett; fiskeolje/tran; 
nattlysolje, timianolje. 
31 Planter, frø og såvarer; næringsmidler for dyr; 
diett- og ernæringstilskudd for dyr; tilsetninger til dyrefor. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223256 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308490 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.22 EM 003141371 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERATHERM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERATHERM 

(730) Innehaver: 
 EMSA Werke Wulf GmbH & Co KG , Grevener Damm 215-

225, D-48484 Emsdetten, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -

beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser). 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223257 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200306291 
(220) Inndato: 2003.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.04 SE 2003/03068 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPLORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPLORE 

(730) Innehaver: 
 Gustavus AB , Box 11046, S-507 11 Borås, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 1829 

Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk; artikler for røykere fyrstikker; 
snustobakk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223258 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200307926 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.04 EM 003211638 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDIOZEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARDIOZEN 

(730) Innehaver: 
 Equazen UK Ltd , Lion House, Red Lion Street, London, 

WC1R 4GB, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler til barn, syke 
og/eller invalide; vitaminpreparater; veterinære preparater 
og stoffer. 
29 Næringsmidler og kosttilskudd; diett- og 
ernæringstilskudd; spiselige oljer og fett; fiskeolje/tran; 
nattlysolje, timianolje. 
31 Planter, frø og såvarer; næringsmidler for dyr; 
diett- og ernæringstilskudd for dyr; tilsetninger til dyrefor. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223259 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200306525 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VINGCARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VINGCARD 

(730) Innehaver: 
 VingCard AS , Postboks 511, Høyden, 1522 Moss, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Låser av metall; mekaniske låser; 

nøkkelkortstyrte låser; nøkler; pengeskrin og 
pengesikkerhetsskrin; deler og utstyr for alle forannevnte 
varer. 
9 Elektriske og elektroniske apparater, systemer og 
adgangskontroller; elektriske og elektroniske låser; 
elektriske og elektroniske nøkkelkortstyrte låser; 
mikroprosessorer for låsemekanismer; sikkerhetssystemer 
og -utstyr for hoteller, hjem og selskaper/bedrifter; deler, 
utstyr, data programmer, nøkkelkort og komponenter for 
alle forannevnte varer. 
42 Teknisk forskning; teknisk forskning i forbindelse 
med sikkerhetssystemer, låser og låsesystemer; utvikling 
av sikkerhetssystemer og av låse- og 
adgangskontrollsystemer. 
45 Vakt- og sikkerhetstjenester for hoteller, hjem og 
selskaper/bedrifter; sikkerhetskonsultasjonstjenester; 
sikkerhetskonsultasjonstjenester i forbindelse med 
sikkerhetssystemer, låser og låsesystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223260 
(151) Reg.dato.: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Søknadsnr.: 200308491 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINI ACE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINI ACE 

(730) Innehaver: 
 Berol Corp , 29 East Stephenson Street, IL61032 

FREEPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Skrivesaker, inkludert kulepenner, fyllepenner og 

blekkfjernere; tegne- og markerings artikler. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 

  
 



 registrerte varemerker 2004.06.21 - 26/04

 

18 
 

(111) Reg.nr.: 223261 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200308947 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILLIMAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLIMAN 

(730) Innehaver: 
 Milliman USA Inc , 1301 Fifth Avenue, Suite 3800, Seattle, 

WA 98101, US 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Forsikringstjenester, pensjons- og 
pensjonsfondsadministrasjonstjenester og fordelaktige 
outsourcingtjenester; forsikrings- og investeringstjenester; 
konsultasjon og informasjon innen forsikring; konsultasjon 
og forvaltning av investeringer, spesielt innen områdene 
forsikring, pensjon, reassuranseselskaper og andre 
organisasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223262 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200306497 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAATHENS 

(730) Innehaver: 
 Braathens ASA , Postboks 55, 1330 Fornebu, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; flytransport; organisering 

og bestilling av reiser; reiseservering, 
turoperatørvirksomhet, turistbyråer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223263 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200309180 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAYPAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLAYPAT 

(730) Innehaver: 
 Omyacolor SA , F-51240 Saint Germain La Ville, FR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp, skrivesaker og papirvarer, utstyr og 

artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, skriveutstyr, 
tegneutstyr, malerskrin, staffelier og lerret for maling, skåler 
til vannfarger for kunstnere, plastilin (modelleringsmasse), 
modelleringsmaterialer, gummierte materialer og 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, 
skrivetavler; kontorrekvisita (ikke møbler); blekkputer, 
blekk, trykkingsprodukter, kritt for skriving, fargeblyanter, 
filtpenner, modelleringsmasse og -pasta. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223264 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200309181 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILVERSTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILVERSTAR 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH , München, DE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater og innretninger for belysning og deres 

deler. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223265 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200309961 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 § § Skattevakten 

(730) Innehaver: 
 Arne Fjærli, Høvikveien 14, 1363 Høvik, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Skatteberegning. 

36 Konsulentbistand, rådgjivning og veiledning i 
skattespørsmål.Veiledning i spørsmål knyttet til 
medlemskapet i folketrygden. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223266 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200310143 
(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:  
 Snowflex 

(730) Innehaver: 
 Øyvind Berg Schulstadsveen, John koppangsvei 5, 2406 

Elverum, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner, utstyr for snørydding med 
landbrukstraktor. 
44 Landbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223267 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200206679 
(220) Inndato: 2002.07.17 
(300) Søknadsprioritet 2002.06.18 EM 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOLIDAY EXTRAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOLIDAY EXTRAS 

(730) Innehaver: 
 ABC Holiday Extras Ltd , Ashford Road, Newingreen, 

Hythe, Kent CT21 4 JA, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; ferie- og 

reiseforsikringsvirksomhet; valutaveksling, 
forsikringsagenturer, forsikringsgarantivirksomhet, 
reiseforsikringsvirksomhet; forsikringstjenester relatert til 
reising; pengeveksling; utstedelse av reisesjekker; 
utstedelse og innlosning av polletter, merker, bonger, 
bestillingsbevis og kvitteringer; organisering og 
administrasjon av innløsningssystemer for poeng og 
bonusordninger relatert til reising; finansieringstjenester 
relatert til reising og transport; meglervirksomhet; 
kreditkorttjenester; betalingskorttjenester; tjenester ved 
elektronisk betalingsoverforing; tjenester ved elektronisk 
betaling; finansiell- og bankvirksomhetstjenester; 
pengesaker; valutasaker; finansielle sponsortjenester; 
rabattkorttjenester; utlån mot sikkerhet; organisering, 
ledelse og fremskaffelse av finansiering, lån, pantsetting, 
forsikring, kreditt, penger og valuta; fremskaffelse av tilgang 
til en online markedsplass for anskaffelse av finanser, 
forsikringer, kreditt, penger og valuta; fremskaffelse av 
elektroniske anskaffelses-systemer til assistanse for 
tredjemann til å oppnå finansiering, forsikringer, kreditt og 
valuta; promovering av finans-, forsikrings-, valuta- og 
kreditt-tjenester; kapitalforvaltnings- og 
investeringstjenester; kredittsalg; fremskaffelse av garantier 
og sikkerhet; nominasjonstjenester; tjenester ved innskudd 
og deponering; takseringstjenester; fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester ved bruk av internett og andre 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; konsultasjon, 
informasjon og rådgivning vedrørende eller relatert til de 
forannevnte tjenester. 
39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; 
reisereservering; transport av mennesker og varer; 
bestillingstjenester for biler, campingvogner, campingbiler, 
husbiler og andre kjøretøy; passasjertransport til/fra 
flyplasser; parkeringsplasstjenester for kjøretøy; fasiliteter 
på- og parkeringsplasser for kjøretøy; parkering; 
plassreservering for kjøretøy; 
innendørsparkeringstjenester; fremskaffelse av forsvarlige 
og sikrete parkeringsfasiliteter og -tjenester; sikker 
midlertidig oppbevaring og parkering av kjøretøy; 
ferieparkering; parkering av båter; utleie av 
parkeringsplasser; parkeringsplasstjenester for tog-, buss-, 
båt-terminaler, flyplasser og -terminaler; utleie, leasing og 
charter av biler, sykler, sykkelbåter og kjøretøy; utleie, 
leasing og charter av lastebiler og busser; organisere, 
arrangere og fremskaffe reiser med bil, buss, tog, fly, båt 
og andre kjøretøy; flyplass-, bussterminal- og 
havnemottaks- og -terminal tjenester; bestilling av 
restauranter; undersøkelser, stadfestelser, vurderinger og 
rådgivningstjenester relatert til reiser, reiseeffekter og -

varer og publikasjoner; tjenester i forbindelse med drift av 
oppslagstavler og samtalerom over elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for bruk av reisende; interaktive 
databasetjenester relatert til reise og innkvartering; 
fremskaffelse av de forannevnte tjenester ved bruk av 
internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
rådgivningstjenester og informasjon relatert til de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223269 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200310145 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NYCOTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NYCOTE 

(730) Innehaver: 
 Nylok Corp , 15260 Hallmark Drive, Macomb, MI 48042-

4007, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallfesteinnretninger med påført maskerende 

eller/og smørende belegg. 
40 Påføring av maskerende og/eller smørende 
belegg til metallfesteinnretninger. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223280 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200306530 
(220) Inndato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nordkalotten 

(730) Innehaver: 
 Spis Norge AS , Postboks 183, 2381 BRUMUNDDAL, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Næringsmidler av animalsk opprinnelse. Varene 

har Nordkalotten (de delene av Sverige , Norge og Finland 
som ligger nord for polarsirkelen) som opprinnelsessted 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223293 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200307273 
(220) Inndato: 2003.07.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVIVIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVIVIO 

(730) Innehaver: 
 Revivio Inc , 10 Maguire Road Suite 320, Lexington, MA 

02421, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr; 
computerhardware og computersoftware, herunder 
computerhardware og computersoftware for å trygge 
datasikkerhet, nemlig løpende databackup, on-line 
databackup, datagjenoppretting, sikringshvelving og 
katastrofegjenoppretting. Ingen av de forannevnte varene 
for å kontrollere persienner og markiser. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223294 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200301368 
(220) Inndato: 2003.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMPLIRIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMPLIRIST 

(730) Innehaver: 
 Normeka AS , 1950 Rømskog, NO 

(740) Fullmektig: 
 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Aluminiumsprodukter til bygge- og 
anleggsformål; varer av aluminium (ikke opptatt i andre 
klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223295 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302903 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRINUCLEIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRINUCLEIN 

(730) Innehaver: 
 NutriMarine Life Science AS , Bontelabo 2, 5003 Bergen, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kliniske ernæringspreparat i pulverform med 
nøytral lukt og smak, laget av natriumsalt av DNA og 
deoxyribonucleinsyre fra fiskemelke. Til bruk som 
ingrediens i ernæringspreparat. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223296 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302904 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRIPROTIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRIPROTIN 

(730) Innehaver: 
 NutriMarine Life Science AS , Bontelabo 2, 5003 Bergen, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kliniske ernæringspreparat i pulverform med god 
lukt og smak, laget av fiskemuskel. Ernæringstilskudd ( 
proteinpulver), ingrediens med spesielt god 
ernæringskvalitet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223298 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200309960 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CREUNA VALUABLE BUSINESS 
RELATIONSHIPS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CREUNA VALUABLE BUSINESS RELATIONSHIPS 

(730) Innehaver: 
 Creuna AS v/Brita Bergsnov-Hansen , Stranden 3 A, 0250 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 
42 Design og uitvikling av dataprogrammer/portaler. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223299 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302906 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRIPEPTIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRIPEPTIN 

(730) Innehaver: 
 NutriMarine Life Science AS , Bontelabo 2, 5003 Bergen, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kliniske ernæringspreparat i pulverform med god 
lukt og smak, laget av fiskemuskel. Ernæringstilskudd 
(fiskepeptid), ingrediens som er lettløslig i vann og med god 
ernæringskvalitet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223301 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200208487 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LØVEAPOTEKET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LØVEAPOTEKET 

(730) Innehaver: 
 Løveapoteket Stavanger AS , Olav V's gate 11, 4005 

Stavanger, 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  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223302 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200208483 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 APOTEKET ELGEN 

(730) Innehaver: 
 Apoteket Elgen AS , Sjøfartsgata 6, 7725 Steinkjer, 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  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223303 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200208484 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 APOTEKET SYMRA 

(730) Innehaver: 
 Apoteket Symra AS , Vågen 33, 4306 Sandnes, 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  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223304 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302913 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BJØRKNES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BJØRKNES 

(730) Innehaver: 
 Westerdals School of Communication AS , 

Fredensborgveien 24 Q, 0177 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Haavind Vislie DA , Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223305 
(151) Reg.dato.: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200302912 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TREIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TREIDER 

(730) Innehaver: 
 Westerdals School of Communication AS , 

Fredensborgveien 24 Q, 0177 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Haavind Vislie DA , Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223306 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307657 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ChemDry 

(730) Innehaver: 
 Harris Research Inc , 1530 North 1000 West, Logan, UT 

84321, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Tepperenspreparater. 

37 Rensing av tepper, møbelstoffer og gardiner; 
behandling av tepper, møbelstoffer og gardiner, nemlig 
luktfjerning ved hjelp av kjemikalier. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223307 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307656 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ChemDry 

(730) Innehaver: 
 Harris Research Inc , 1530 North 1000 West, Logan, UT 

84321, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Tepperenspreparater. 

37 Rensing av tepper, møbelstoffer og gardiner; 
behandling av tepper, møbelstoffer og gardiner, nemlig 
luktfjerning ved hjelp av kjemikalier. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223308 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200208029 
(220) Inndato: 2002.09.04 
(300) Søknadsprioritet 2002.05.07 US 78/126,780 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRANAV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRANAV 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computere; adaptere for computere; 

komponenter og ytre enheter for computere; 
computerminne; grensesnitt for computere; 
databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte 
kretser; magnetiske disker: diskdrev; kompaktdisker; 
magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; 
lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksmaskiner; 
videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; 
computerprogrammer; dokumentasjons- og 
instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media 
og relatert til computere eller computerprogrammer; 
computer hardware og computer software; elektroniske og 
elektriske apparater, nemlig et mangefasettert pekesystem 
for utvelgelse av skjermdata; computerprogrammer for 
drift/kjøring av et mangefasettert pekesystem. 
16 Instruksjons og undervisningsmateriell; 
dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller 
computerprogrammer; instruksjonsmanualer; trykte 
publikasjoner; bøker; magasiner; tidskrifter; aviser; 
trykksaker; trykte materiale, nemlig magasiner, tidsskrifter, 
aviser, bøker, brosjyrer, instruksjons-, utdannelses- og 
undervisningsmateriell; alle på området computer hardware 
og computer software. 
42 Programmering for computere; design, 
oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av 
tilgangstid tll computer databaseservere; tekniske 
prosjektstudier innen området computer hardware og 
computer software; konsultasjonstjenester innen området 
computer hardware; systemananlyser for computere; 
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til bruk av 
internett; utleie av computere og computer software; 
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av brukertilgang til 
computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; 
vitenskapelig og industriell forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223309 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200308524 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMHEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMHEX 

(730) Innehaver: 
 OM HEX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Databehandlingsapparater og programvare for 
bruk i handel og megling med verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system for 
distribusjon av informasjon om bud og tilbud og statistisk- 
og indeksdata vedrørende handel og megling med 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system, for distribusjon av informasjon relatert 
til clearing og avvikling og offentliggjøring av 
selskapsinformasjon så vel som distribusjon av annen 
informasjon relatert til emisjoner, transaksjoner, clearing og 
avvikling av verdipapirer, registrering av verdipapirer og 
derivater i kontobasert system, så vel som informasjon 
vedrørende andre aktiviteter på børsmarkedet; 
applikasjonsprogram for Internetthandel for anvendelse i 
handel, megling med og clearing av verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system så vel som for distribusjon av informasjon relatert 
dertil, så vel som informasjon om andre aktiviteter på 
børsmarkedet. 
35 Annonsering og markedsføring vedrørende 
handel, megling med og clearing av verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system så vel som annonsering og markedsføring 
vedrørende distribusjon av informasjon relatert dertil; 
annonsering og markedsføring av et ADP-basert 
datainformasjonssystem; annonsering og markedsføring av 
Internett handel, megling og clearing så vel som 
annonsering og markedsføring av applikasjoner 
vedrørende distribusjon av informasjon relatert til Internett 
handel, megling og clearing; Internettbaserte tjenester 
tilveiebrakt i forbindelse med fastsettelse av statistisk 
indeksdata. 
36 Handel med verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system; megling 
med verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system; clearing av salg vedrørende 
verdipapirer, registrering av verdipapirer og derivater i 
kontobasert system; distribusjon av informasjon 
vedrørende bud og tilbud, statistisk- og indeksdata og 
informasjon for clearingaktiviteter relatert til handel, megling 
med og clearing av verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system, så vel som 
distribusjon av informasjon relatert til andre børshandels- 
og opsjonsinstitutts aktiviteter; anvendelse av et ADP og / 
eller Internettbasert datainformasjonssystem for å følge, 
handle og megle med verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system; distribusjon 
av informasjon vedrørende bud og tilbud og statistisk- samt 
indeksdata relatert til handel og megling med verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system, distribusjon av informasjon vedrørende clearing og 
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avvikling og offentliggjøring av selskapsinformasjon så vel 
som distribusjon av annen informasjon relatert til spørsmål, 
transaksjoner og clearing og avvikling av verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert 
system; opprettholdelse av kontobaserte 
verdipapirsystemer; garantitjenester for å garantere 
selgeres ansvar; Internettbaserte tjenester tilveiebrakt i 
forbindelse med handel og megling med verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system, distribusjon av informasjon vedrørende bud og 
tilbud relatert til handel og megling med verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system, distribusjon av informasjon vedrørende clearing og 
avvikling og offentliggjøring av selskapsinformasjon så vel 
som distribusjon av annen informasjon relatert til spørsmål, 
transaksjoner og clearing og avvikling av verdipapirer, så 
vel som i forbindelse med informasjon om andre 
børshandelsaktiviteter; informasjonsservice på området for 
verdipapirhandel og børshandel. 
41 Utdanningstjenester. 
42 Programvaretjenester tilveiebrakt i forbindelse 
med handel og megling med verdipapirer, registrering av 
verdipapirer og derivater i kontobasert system, distribusjon 
av informasjon vedrørende bud og tilbud og statistisk 
indeksdata relatert til handel og megling med verdipapirer, 
registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert 
system, distribusjon av informasjon vedrørende clearing og 
avvikling og offentliggjøring av selskapsinformasjon så vel 
som distribusjon av annen informasjon relatert til spørsmål, 
transaksjoner og clearing og avvikling av verdipapirer, så 
vel som i forbindelse med informasjon om andre 
børshandelsaktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223310 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200308086 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROSALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROSALE 

(730) Innehaver: 
 Comfact AB , Silvergransgatan 2, S-426 74 Västra 

Frölunda, SE 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Registrerte dataprogrammer vedrørende 
administrasjon, handel og transport. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223311 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307113 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KAPPTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAPPTEC 

(730) Innehaver: 
 Kapptec AS , Bjerkevn 13, 1408 Kråkstad, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet; riving av bygninger, graving, 
pelekapping, kjerneboring og betongsaging. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223312 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200305150 
(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:  
 Hettemarks ...det märks! 

(730) Innehaver: 
 HK Design AB , Rynestadsvägen 9, S-262 65 Ängelholm, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon  av bedrifter; 
forretningsinformasjoner og annonsering;  
kundeinformasjon vedrørende salg av personlige eiendeler; 
online  forbrukerinformasjon; online publisering av  
reklamemateriell; innsamling og utstilling av assorterte 
varer;  demonstrasjon av varer på nettet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223313 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200305151 
(220) Inndato: 2003.05.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HETTEMARKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HETTEMARKS 

(730) Innehaver: 
 HK Design AB , Rynestadsvägen 9, S-262 65 Ängelholm, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon  av bedrifter; 
forretningsinformasjoner og annonsering;  
kundeinformasjon vedrørende salg av personlige eiendeler; 
online  forbrukerinformasjon; online publisering av  
reklamemateriell; innsamling og utstilling av assorterte 
varer;  demonstrasjon av varer på nettet. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223314 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200209096 
(220) Inndato: 2002.09.30 
(300) Søknadsprioritet 2002.04.01 US 76/390,274 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMATX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMATX 

(730) Innehaver: 
 Imaging Therapeutics Inc , 191 Jefferson Drive, Menlo 

Park, CA 94025, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Computer hardware og software for overføring, 
lagring og analysering av medisinske bilder med den 
hensikt å oppdage, kontrollere og behandle sykdom hos 
mennesker og muliggjøre bildeveiledende terapiformer. 
42 Tilveiebringe og tilgjengeliggjøre tilgang til 
medisinske bildeanalyser og terapeutiske program. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223315 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200208403 
(220) Inndato: 2002.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEBSIGN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZEBSIGN 

(730) Innehaver: 
 Zebsign AS , Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske og magnetiske databærere; 

dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av 
elektronisk signatur; dataprogrammer for kryptering og 
autentisering av data, for sikring av dataintegritet og for 
ikke-benektbarhet av elektronisk og digital signatur. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; publisering på 
datanett. 
36 Banktjenester. 
38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
dataasistert overføring av vare- og tjenestebestilling, 
elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via 
terminaler; kryptering- og autentiseringstjenester; sikring av 
dataintegritet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet. 
42 Informasjonstjenester, via globale datanettverk; 
utvikling av datanettsider. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223317 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200301897 
(220) Inndato: 2003.02.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AROMAQI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AROMAQI 

(730) Innehaver: 
 Aromaqi Klinikk & Kurssenter v/Beate Håkstad , Skippergt. 

32, 0154 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæringsvirksomhet, organisering av kurs. 
44 Massasje; aromaterapi; terapi i form av berøring 
og stressreduksjonsteknikker ved bruk eteriske oljer. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223330 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307747 
(220) Inndato: 2003.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTIDOPING NORGE 

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

merket". 
(730) Innehaver: 

 Stiftelsen Antidoping Norge , Serviceboks 1, Ullevål 
Stadion, 0840 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinprogrammer innspilt på magnetiske 

media. 
14 Smykker.  
16 Varer laget av papp, papir. 
18 Skinn og lær. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill, leketøy , fiskeredskaper. 
29 Næringsmidler (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 Korn, drikker på basis av kakao. 
31 Frisk frukt/grønnsaker. 
32 Fruktdrikker/juicer (ikke alkoholhodige drikker). 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.  
36 Forsikringsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transport. 
41 Utdanningsvirksomhet. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester. 
43 Bervertning. 
44 Medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223331 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200303261 
(220) Inndato: 2003.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Colts 

(730) Innehaver: 
 Colts & Old Port Cigar Company Inc , c/o James D. 

Murphy, P.O. Box 7289, Stn A, Saint John, NB E2L 456, 
CA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk; tobakksprodukter, sigarer, pipetobakk, 

snus, tyggetobakk; artikler til røykere, herunder 
tobakkspiper, beholdere til piper, piperensere, lightere, 
fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223332 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200301156 
(220) Inndato: 2003.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPEROCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPEROCK 

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc , 1515 Broadway, NY NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, 
distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og 
av filmer, levende filmer og lyd- og videoopptak; produksjon 
av sceneunderholdningsinnslag, produksjon av 
fjernsynsunderholdningsinnslag; publikasjon og utgivelse 
av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse og 
tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor området 
underholdning, musikk og utdannelse ved help av globale 
datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223333 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200300041 
(220) Inndato: 2003.01.03 
(300) Søknadsprioritet 2002.08.26 US 78157926 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINKCENTRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINKCENTRE 

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

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223334 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200308494 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.09 US 78/248,049 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXLIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEXLIGHT 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige 
og fotografiske formål; ubearbeidede syntetiske harpikser; 
ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og 
lodding; bindemidler til industrielle formål.  
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll; livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
computer software; computer fastvare; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223335 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200308489 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.06 BX 1037690 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARSUPILAMI 

(730) Innehaver: 
 Marsu NV , Berg Arrarat 1, Curacao, Nedelandske Antiller, 

BX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse-, reklame- og salgsfremmende 

virksomhet; ledelse av kommersielle bedrifter, inkludert de 
som opererer med elektronisk handel (e-handel); 
markedsføring og salgsfremmende tjenester for å gi en 
franchiseavtale til en tredjepart; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester for å gi en lisensavtale til en 
tredjepart; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
Public Relation (PR-virksomhet); formidling av avis-, 
magasin- og tidsskriftsabonnementer (for tredjemann); 
utsendelse av reklamemateriell (flygeblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver); konsultasjonstjenester relatert til 
annonse-, reklame- og salgsfremmende virksomhet, 
markedsføring og kommunikasjon; organisering av 
handels-, markedsførings- og reklameutstillinger; 
auksjonssalg. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223336 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307510 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RSRAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RSRAGE 

(730) Innehaver: 
 Yamaha Hatsudoki KK , 2500 Shingai, 438-8501 IWATA-

SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet; snøscootere med deler dertil. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 

  
 
(111) Reg.nr.: 223337 
(151) Reg.dato.: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Søknadsnr.: 200307512 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RSVENTURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RSVENTURE 

(730) Innehaver: 
 Yamaha Hatsudoki KK , 2500 Shingai, 438-8501 IWATA-

SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Snøscootere og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223338 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200008945 
(220) Inndato: 2000.08.04 
(300) Søknadsprioritet 2000.02.04 EE M2000 00194 

2000.02.04 US 75/909,593 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETVISTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETVISTA 

(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; computer 

software; adaptere for computere; komponenter og 
periferiutstyr for computere; computerminner; grensesnitt 
for computere; databehandlingsutstyr; personlige 
computere; bordmodell-computere; computer-servere; 
computer database-servere; skrivere; integrerte kretser; 
trykte kretser; magnetiske plater; platestasjoner; CDer, 
magnetbånd, båndspillere; regnemaskiner; 
lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; 
videospill; videoskjermer; videospillere; videobånd; 
computerprogrammer; dokumentasjons- og 
instruksjonsmanualer innlest på maskinlesbare media og 
relatert til computere eller computerprogrammer; computer 
hardware og computer software for computer 
arbeidsstasjoner bestående av en systemenhet, en skjerm-
monitor, tastatur, diskettstasjoner og valgfritt periferiutstyr. 
16 Trykt materiale for computer hardware og 
software for computer arbeidsstasjoner. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon 
ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; nyhets- og 
informasjonsbyråer; dataassistert overføring av data; 
computer nettverkskommunikasjon. 
42 Programmering for computere; utarbeidelse, 
oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av 
tilgangstid til computer database-servere; tekniske 
prosjektstudier innen området computer hardware og 
software; konsultasjoner innen området computer 
hardware; computersystem-analyser; rådgivning og 
konsultasjoner relatert til bruk av det globale datanettverk; 
utleie av computere og computer software; tjenester for å gi 
brukeradgang til computere for forretningsledelse; juridiske 
tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; 
reportasjetjenester; tilretteleggelse for organisering av 
utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223339 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200305032 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.11.28 CH 10198/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTECH 

(730) Innehaver: 
 Enhanced Investment Technologies LLC , FL 33410, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Økonomisk planlegging, sammenstilling av 
økonomiske rapporter og -analyser. 
36 Finansielle tjenester; banktjenester; 
kreditkorttjenester; kreditbyråer; investeringstjenester; 
kapitalforvaltningstjenester; finansstyring- og 
finansplanlegging; finansielle undersøkelser; 
sammenstilling av finansielle rapporter og -analyser; 
kapital- og fondsinvesteringer; investeringsrådgivning; 
tjenester vedrørende investeringsselskaper; finansielle 
takseringer og 
evalueringer; beregning av skatt; fremskaffelse av lån; 
pensjonsutbetalingstjenester; kapital- og fondsforvalting; 
forsikringstjenester; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; tjenester vedrørende fast eiendom; 
konsultasjonstjenester, informasjonstjenester og 
rådgivingstjenester angående alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223340 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200308139 
(220) Inndato: 2003.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.27 US 78/230/721 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 +hp 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Datamaskiner, computer hardware, computer 
periferiutstyr, computer software, databehandlings-og 
datalagringssystemer og deler derfor; elektroniske test- og 
målingssystemer og deler derfor; halvledere; 
telefaksmaskiner; analytiske instrumenter og deler derfor; 
kalkulatorer, fotokopieringsmaskiner; skannere, kameraer, 
datamaskinservere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223341 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200308140 
(220) Inndato: 2003.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.06 US 78/222,594 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURESUPPLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURESUPPLY 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Computer software, herunder for sporing, 
oppfølging, bestilling og lagerstyring av beholdninger av 
skrivings-, trykkings- og datamaskinutstyr; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering 
eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
35 Lagerstyring og bestillingstjenester tilgjengelig 
via Internett; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223342 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200307693 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.07 US 78246859 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRILLIANT BRUNETTE 

(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 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; hårpleiepreparater og kosmetikk. 
 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223343 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200302202 
(220) Inndato: 2003.03.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARTROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARTROX 

(730) Innehaver: 
 Weifa AS , Postboks 9113 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

dietetiske stoffer for medisinsk bruk. 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223344 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200302907 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TotalEnergi 

(730) Innehaver: 
 Demp AS - Din energi- og miljøpartner , Postboks 4, 1713 

Grålum, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Administrasjon av kunders energitilgang 
36 Meglervirksomhet i forbindelse av kjøp og salg av 
elektrisk kraft. 
42 Faglige konsultasjoner og analysevirksomhet i 
forbindelse med engergiforbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223345 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200306599 
(220) Inndato: 2003.07.15 
(300) Søknadsprioritet 2003.01.15 EM 003008315 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLL STABILITY CONTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLL STABILITY CONTROL 

(730) Innehaver: 
 Volvo Car Corp , 40531 GÖTEBORG, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer og deler og tilbehør dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223346 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200308554 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIMTech 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIMTech 

(730) Innehaver: 
 Metsä Tissue OYJ , Revontulentie 8 C, 02100 ESPOO, FI 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Mykpapir, mykpapirprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
 (111) Reg.nr.: 223348 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200102439 
(220) Inndato: 2001.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEMEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHEMEX 

(730) Innehaver: 
 Chemical Express Ltd , Spring Road, Smethwick, B661PT 

WEST MIDLANDS, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Smergellerret; blekemidler; soda for bleking; kritt 

for rengjøring, midler til rengjøring; desinfeksjonsmidler; 
desinfiserende såper; gulvvoks; glassduker; blekemidler for 
klesvask; bløtleggingsmidler for klesvask; terpentinolje for 
avfetting; oljer til rengjøring; oljer for toalettbruk; midler for 
fjerning av maling; gulvvoks for parkett; poleringskremer; 
poleringspreparater; poleringsvoks; vaskemidler; flytende 
væsker for vindusviskere; vindusvaskemidler; 
avvoksingsmidler; gulvrensegranulat; vokser; bilshampoer; 
støtfangergelé; gummi- og plastrensemidler; tjærefjernere; 
grafittifjernere; rør- og avløpsåpnere; avskummingsmidler; 
håndsåper; håndrensemidler; håndgelé; beskyttende 
kremer; rengjøringsmidler med bakteriedrepende effekt; 
rengjøringsmidler for ølrør; bakteriedrepende 
desinfeksjonsmidler; polerings- og/eller rensemidler i 
geléform; teppeshampoer; avfettingsmidler. 
35 Franchisevirksomhet, nemlig det å tilby teknisk 
assistanse vedrørende oppstart og/eller drift av 
detaljoperasjoner og/eller distribusjon av industrielle 
kjemikalier for vedlikehold og hygiene samt 
spesialkjemikalier. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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(111) Reg.nr.: 223349 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200305628 
(220) Inndato: 2003.06.17 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.11 US 76/522400 
(540) Gjengivelse av merket: 

MANTAS BEHAVIOR DETECTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MANTAS BEHAVIOR DETECTION 

(730) Innehaver: 
 Mantas Inc , Fairfax VA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Utvikling av forretningsløsninger, nemlig 
fremskaffelse av helhetlig dataovervåkning og analyse for 
virksomheter på en web-avbruddsikker plattform. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
 (111) Reg.nr.: 223351 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200207694 
(220) Inndato: 2002.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nord.no 

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

(730) Innehaver: 
 Nord.no AS , Postboks 466, 9255 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Nyhetsklipping 
41 Nyhetsreportasjetjenester via internett, utgivelse 
av næringskallender med oversikt over aktuelle kurs og 
konferanser 
42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223352 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200303465 
(220) Inndato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFORMATION RESEARCH 
MANAGEMENT - IRM 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INFORMATION RESEARCH MANAGEMENT - IRM 

(730) Innehaver: 
 Future Information Research Management AS , Hoffsvn. 

48, 0377 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 V/Lars Folkevard Giske Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 
Postboks 6641, 0129 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 EDB-programvare. 

35 Datafangst og markedsanalyse; salg av 
programvare. 
42 EDB-programmering; EDB-tjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
programvare, utleie av programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223353 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200303467 
(220) Inndato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONFIRMIT TRANSLATOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONFIRMIT TRANSLATOR 

(730) Innehaver: 
 Future Information Research Management AS , Hoffsvn. 

48, 0377 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 V/Lars Folkevard Giske Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 
Postboks 6641, 0129 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 EDB-programvare. 

35 Datafangst og markedsanalyse; salg av 
programvare. 
42 EDB-programmering; EDB-tjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
programvare, utleie av programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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 (111) Reg.nr.: 223355 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200303468 
(220) Inndato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REPORTAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REPORTAL 

(730) Innehaver: 
 Future Information Research Management AS , Hoffsvn. 

48, 0377 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 V/Lars Folkevard Giske Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 
Postboks 6641, 0129 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 EDB-programvare. 

35 Datafangst og markedsanalyse; salg av 
programvare. 
42 EDB-programmering; EDB-tjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
programvare, utleie av programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223356 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200303469 
(220) Inndato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RETURN ON RELATIONSHIPS - 
ROR 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RETURN ON RELATIONSHIPS - ROR 

(730) Innehaver: 
 Future Information Research Management AS , Hoffsvn. 

48, 0377 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 V/Lars Folkevard Giske Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 
Postboks 6641, 0129 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 EDB-programvare. 

35 Datafangst og markedsanalyse; salg av 
programvare. 
42 EDB-programmering; EDB-tjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
programvare, utleie av programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 223357 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Søknadsnr.: 200303466 
(220) Inndato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONFIRMIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONFIRMIT 

(730) Innehaver: 
 Future Information Research Management AS , Hoffsvn. 

48, 0377 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 V/Lars Folkevard Giske Simonsen Føyen Advokatfirma DA, 
Postboks 6641, 0129 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 EDB-programvare. 

35 Datafangst og markedsanalyse; salg av 
programvare. 
42 EDB-programmering; EDB-tjenester; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og 
programvare, utleie av programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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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: 0526485 
(151) Int.reg.dato: 1988.08.10 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200306460 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUZO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUZO 

(730) Innehaver: 
 Julius Zorn GmbH , Juliusplatz 1, D-86551 Aichach, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Elastic hosiery and knitted and woven goods 

(also with synthetic elastomers), namely compression 
segments for all body parts or for the whole body such as 
compressive stockings, compressive tights, compressive 
sleeves, compressive gloves, compressive hand bands, 
compressive finger bands, compressive headbands, 
compressive thoracic bandages, compressive panties, 
compressive elbow bandages, compressive wrist 
bandages, compressive tibiotarsal bandages, compressive 
knee bandages, compressive calf pieces, compressive 
thigh-calf pieces, compressive thigh-knee pieces, 
compressive stump stockings and compressive stump 
tights; thrombosis stockings, thrombosis tights, support 
stockings, support tights; thermal bandage segments for 
medical use in the form of thermal sleeves, shoulder 
warmers, chest warmers, back warmers, kidney pads, 
thermal belts, thermal kneepads, foot warmers, thermal 
wristbands, gloves and stump stockings. 
25 Hosiery, stockings, tights, support stockings, 
support tights, stump stockings, underwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0601444 
(151) Int.reg.dato: 1992.12.22 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200306447 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCAVOLINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCAVOLINI 

(730) Innehaver: 
 Scavolini SpA , Via risara, 60/70, I-61025 Montelabbate, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric household appliances, namely washing 

machines and dish-washers. 
11 Kitchen sinks and taps; electrical household 
appliances, namely refrigerators, freezers, stoves, hobs, 
extractor hoods. 
20 Furniture, particularly for kitchens by separate 
elements. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0617413 
(151) Int.reg.dato: 1994.03.28 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306464 
(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:  
 Cien mit der Blüte 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Toilet soaps; cosmetics, particularly preparative 
and decorative cosmetics; hair care products; dentifrices. 
5 Sanitary napkins, tampons and panty liners. 
16 Kitchen towels made of paper and of cellulose, 
towels for cleaning made of paper and of cellulose. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0633098 
(151) Int.reg.dato: 1995.03.09 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200304572 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAILIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAILIES 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG , Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Soft contact lenses. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0639202 
(151) Int.reg.dato: 1995.07.07 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200306465 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRILL 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Medicament SA , 45, Place Abel Gance, F-

92654 Boulogne, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products; candy for treating the 
respiratory tract. 
30 Confectionery, sugar confectionery. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0660893 
(151) Int.reg.dato: 1996.08.06 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306467 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALONGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALONGE 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pastry and confectionery, particularly chocolate, 
chocolate products, cakes. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0689728 
(151) Int.reg.dato: 1998.02.13 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306448 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RITALIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RITALIN 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG , 4002 BASEL, CH 

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

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0710852 
(151) Int.reg.dato: 1999.03.23 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200306450 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIO-SET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIO-SET 

(730) Innehaver: 
 Biodome SAS , ZI de Lavaur, Parc Technologique de la 

Bechade, F-63500 Issoire, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Droppers for medical purposes; drop counting 
phials, for medical purposes; injectors for medical 
purposes; receptacles for applying medicines; all the 
aforesaid goods used for the reconstitution of medicines. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0719873 
(151) Int.reg.dato: 1999.06.22 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306452 
(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:  
 Prymat 

(730) Innehaver: 
 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe Prymat Ryszard 

Lechowski , u. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzebie Zdroj, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat extracts, meat, poultry, fish, eggs, milk, 
dairy products, edible oils, edible fats, preserved fruit, dried 
fruit, cooked fruit, preserved vegetables, dried vegetables, 
cooked vegetables, concentrates for nutritional purposes, 
jellies for food, jams, jellies for preparing jams, preserves, 
pickles. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, meal, cereal 
preparations, seasonings, ice for refreshment, tapioca, 
sago, coffee substitutes, bread, bakery goods, pastries, 
confectionery, sweetmeats, ice cream, honey, syrup, yeast, 
baking powder, cooking salt, mustard, vinegar, sauces, 
salad dressings, essences for cakes (food products). 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0747500 
(151) Int.reg.dato: 2000.10.04 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200306455 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEOPUNTIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEOPUNTIA 

(730) Innehaver: 
 Bio Serae Laboratoires SA , 1, Avenue de Preuilhe, Parc 

Technologique du Lauragais, F-11150 Bram, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, 
dietetic substances for medical use. 
29 Dried and tinned vegetables, vegetable extracts. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0748666 
(151) Int.reg.dato: 2001.01.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200102164 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.02.08 
(300) Søknadsprioritet: 2000.07.12 DK VA 2000 03034 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLANTIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATLANTIS 

(730) Innehaver: 
 SaniScan A/S , Dalgas Avenue 38, DK-8000 Århus C, DK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, especially for use in 

bathrooms and toilets; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics. 
21 Containers (not of precious metal or coated 
therewith); dustbins; boxes for dispensing paper towels; 
baskets (not of precious metal) for domestic use and for 
use in bathrooms; toilet paper holders; toilet utensils; bowls 
(basins); all aforementioned goods except such made of 
glass or ceramics; gloves for household purposes; clothes 
racks for drying. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0764166 
(151) Int.reg.dato: 2001.08.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200111775 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.09.20 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.06 DE 301 34 615.1/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIMIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTIMIX 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA , Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

cement containing antibiotics and bone cement. 
10 Instruments and apparatus for mixing bone 
cement. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0766905 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200204335 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVAMOUNT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVAMOUNT 

(730) Innehaver: 
 Novum/Holland s r o , Hradistko 123, 252 09 Hradistko pod 

Mednikem, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Material treatment information concerning 
especially the use of plastic laminate foils and self-adhesive 
foils for the production of decoration objects and utilitarian 
objects. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0767055 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200204337 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVABOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVABOND 

(730) Innehaver: 
 Novum/Holland s r o , Hradistko 123, 252 09 Hradistko pod 

Mednikem, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Material treatment information concerning 
especially the use of plastic laminate foils and self-adhesive 
foils for the production of decoration objects and utilitarian 
objects. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0773700 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.06 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200306456 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXWAY 

(730) Innehaver: 
 Axway Software , Pais les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 

F-74940 Annecy le Vieux, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magnetic media for computers, all recorded 
software and software packages relating to any area of 
activity. 
38 Communication services namely communication 
services by means of a telematic server, transmission of 
computer data. 
42 Computer analysis and programming; leasing 
access time to a database. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0775351 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200202867 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.03.14 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.10 CH 494311 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 quantec 

(730) Innehaver: 
 Coperion Buss AG , Hohenrainstrasse 10, CH-4133 

Pratteln, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines, apparatus and installations for 

specialized chemistry, chemicals, pharmaceuticals, plastic 
materials, rubber, textile, cosmetics and foodstuffs 
industries, including mixers (machines), milling machines, 
kneading machines, pelleting machines, centrifuges 
(machines) and reactors, transport apparatus and 
installations and lifts. 
37 Installation and repairing services, including 
commissioning of thermal and mechanical engineering 
installations and machines. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0776614 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200203615 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2001.05.11 AT AM 3488/2001 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MG 

(730) Innehaver: 
 Arteks Generation Privatstiftung , 2, Adolf Kolpinggasse, A-

8010 Graz, AT 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, books, periodicals, instructional 

and teaching materials excluding apparatus; all the 
aforesaid goods in connection with golf. 
18 Leather or imitation leather products, namely 
bags and other containers not adapted to the goods they 
are designed to hold as well as small leather objects, 
including purses, wallets, key cases (leatherware), golf 
umbrellas; all the aforesaid goods in connection with golf. 
24 Textile serviettes, textile products not included in 
other classes; all the aforesaid goods in connection with 
golf. 
25 Golf shirts, golf trousers, golf hats, golf caps, golf 
shoes, golf shorts. 
28 Gymnastics and sports apparatus; golf clubs, 
special bags for golf apparatus, golf bags, golf travel bags; 
golf gloves, travel bags for golf bags, golf balls, golf tees, 
golf ball bags, sports articles, golf articles and equipment 
not included in other classes, grips for golf clubs; pieces 
and parts of all the above goods. 
30 Muesli bars. 
32 Beers, mineral water and other non-alcoholic 
beverages. 
41 Planning and conducting events in connection 
with sports and leisure, particularly golf-related events, 
conducting courses in the field of golf and fitness training, 
operating golf installations and golf practice areas; 
organisation of golf tournaments, operating golf courses, 
provision of club and golf installations, production of films 
and videos, training and instruction; all the aforesaid 
services in connection with golf; tuition in golf, organisation 
of golf-related activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0777367 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200204070 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2001.05.16 DE 301 30 542.0/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARTSLIFE 

(730) Innehaver: 
 Partslife Recycling System GmbH , Heinrich-Hertz-Strasse 

9, D- 63225 Langen, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Packings and packaging products of non 

precious metals. 
16 Packings and packaging products of paper and 
cardboard. 
20 Packings and packaging products of plastic and 
wood. 
21 Packings and packaging products of glass, 
porcelain and earthenware. 
35 Consultation in the field of industrial 
administration. 
42 Technical consultation in the fields of 
development, production and selection of packings. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0777734 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200204305 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.25 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.12 CH 495234 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRENFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRENFLEX 

(730) Innehaver: 
 Strenflex , Grindelstrasse 5, CH-8304 Wallisellen, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Cloting, footwear, headwear. 

28 Gymnastics articles. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
vultural activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0777805 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200204326 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.25 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.16 CH 495922 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIT PLAYER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIT PLAYER 

(730) Innehaver: 
 Highlight Communications AG , Churerstrasse 168, CH-

8808 Pfäffikon SZ, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printer`s goods. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0778940 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200204953 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETECONOMY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETECONOMY 

(730) Innehaver: 
 EDN Economic Data Networks BV , Loire 132, NL-2266 JR 

Leidschendam, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Business intermediary services in the sales of 
software products; import and export of software products. 
42 Design, development and updating of computer 
software; consultancy and services rendered in the field of 
automation. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0781345 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200206376 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.27 CH 494595 
(540) Gjengivelse av merket: 

KITTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KITTY 

(730) Innehaver: 
 Schiki GmbH , c/o Alpine Treuhand AG, Seestrasse 91, 

CH6052 HERGISWIL NW, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 

7 Electrical kitchen machines; electrical cleaning 
machines. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); combs 
(also electric); electrical utensils for hair care included in 
this class; toothbrushes (also electric), electrical utensils for 
mouth care. 
30 Chewing gum. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0786580 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200209346 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVA-BOOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVA-BOOT 

(730) Innehaver: 
 Novatio NV , Industrielaan 3 C, B-2250 Olen, BE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial greases; lubricants. 

6 Tension bands of metal. 
17 Rubber sleeves for protecting parts of machines; 
clack valves of rubber; rings of rubber. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0790036 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200211374 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROQUIP 

(730) Innehaver: 
 Pro Quip Ltd , 1 Tantallon Road, North Berwick, East 

Lothian EH39 5NF, Scotland, GB 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor , Boks 7085, 0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags; travel bags; umbrellas; handbags; purses; 
wallets. 
25 Articles of clothing; footwear; headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0793286 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200300477 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE ENERGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE ENERGY 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG , Unnastrasse 48, D-20245 Hamburg, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics; in particular moisturizing creams, 
lotions, sun protection creams, massage oils and creams. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0793645 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200300581 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.28 DE 302 26 281.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

CP 343-1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CP 343-1 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG , Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794453 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200301184 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.01 BX 716457 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINDEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINDEL 

(730) Innehaver: 
 Solvay SA , 33, rue du Prince Albert, 1050 BRUSSEL, BE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics for industrial use. 
17 Goods of plastic materials and semi-finished 
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and 
plates; semi-finished elements made from plastic materials 
and synthetic resins. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0795439 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200301728 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.17 FR 02 3169576 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHODOPAS ULTRAGREEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RHODOPAS ULTRAGREEN 

(730) Innehaver: 
 Rhodia Chimie , 26, quai Alphonse le Gallo, F-92512 

Boulogne-Billancourt Cedex, FR 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor , Boks 7085, 0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Industrial chemicals. 
2 Colours, varnishes (excluding insulants), sprays 
(paints); preservatives against rust and wood deterioration; 
dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds); 
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; paints; 
antifouling paints; bactericidal paints; fireproof paints; 
aluminium paints; asbestos paints; aluminium powder for 
painting; enamels for painting; thinners for painting; binders 
for painting; whites (colorants or paints); blues (colouring 
products or paints); blacks (colouring products or paints); 
gamboge for painting. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0795749 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.29 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200306457 
(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:  
 Binova TECHNO-LOGICALKITCHENS 

(730) Innehaver: 
 Binova SpA , Via Indipendenza, Frz. Petrignano d'Assisi, I-

06086 Assisi, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Cooking apparatus and installations, lighting 
apparatus and installations, stoves (excluding stoves for 
experiments), refrigerating apparatus and machines, lamps, 
chandeliers, ovens, cooking rings, refrigeration apparatus 
and installations. 
20 Wardrobes, works of art of wood, wax, plaster or 
plastic materials, divans, armchairs, figurines (statuettes) of 
wood, wax, plaster or plastic, beds, mattresses, furniture, 
office furniture, kitchen furniture, metal furniture, school 
furniture, furniture parts. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0795765 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200301810 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.26 FR 02 3 171 890 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LE SAINT AUBIN La Ficelle FIN ET CRÉMEUX 

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

Surveillance) , 42, rue Rieussec, F-78220 Viroflay, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Milk, cheese, dairy products. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0796021 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.29 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200306458 
(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:  
 Özdilek 

(730) Innehaver: 
 Özdilek Alis Veris Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim 

Sirket , Yalova Yolu 4 Km, Bursa, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Towels of textile. 
25 Bath robes. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0796181 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200302218 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.13 IT TO 2002 C 003332 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANDREA DELLA VALLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANDREA DELLA VALLE 

(730) Innehaver: 
 Andrea Della Valle, Via Fratte, 4326, I-63019 Sant'Elpo A 

Mare, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(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. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire 
extinguishers. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printing products; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching materials (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins, hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headwear. 
35 Sales services for clothing, footwear and 
headwear and their accessories, and also for leatherware, 
spectacles and perfumery. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0796237 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200302238 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUNARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUNARI 

(730) Innehaver: 
 HTM Sport SpA , Salita Bonsen 4, I-16035 Rapallo, IT 

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

28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class); decorations for Christmas 
trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0796593 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200302404 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.24 FR 02 3 165 642 
(540) Gjengivelse av merket: 

EASYSHARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EASYSHARE 

(730) Innehaver: 
 Kodak SA , 26, rue Villiot, F-75012 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digital compact disks; compact videodisks; 

scanners; computer printers; digital prints on digital 
compact disk or videodisk media; electric and electronic 
equipment as well as remote monitoring equipment for 
recording, storage, transmission and retouching images. 
35 Photograph image capture and storage services 
on electronic media. 
38 Electronic messaging and information 
transmission services via the Internet, for obtaining, 
processing and retouching images, as well as taking of 
orders for goods in connection with the field of images; 
digital printing and photograph transmission services on 
international networks. 
40 Development and printing of photographic films; 
photographic film and photograph printing services via the 
Internet; photograph retouching services via the Internet; 
manipulation (transformation) of photographic images by 
electronic means and computers; digital printing services. 
41 Photography services via the Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0796727 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200302444 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.06 SE 02-05672 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORMLGEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORMLGEL 

(730) Innehaver: 
 Mölnlycke Health Care AB , Gamlestadsvägen 3C, 40252 

GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Plasters, surgical, medical and hygienic 

bandages, bandage material and bandages for dressing, 
compresses, fixatives for bandages; moisture gels for 
wound care. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0796981 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200302515 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.10 SE 02-05767 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESURS BANK 

(730) Innehaver: 
 Resurs Bank AB , Box 22209, S-250 24 Helsingborg, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electrical domestic appliances included in this 

class. 
9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form 
of bank and charge cards, apparatus for changing of money 
and exchange, electrical appliances included in this class, 
electronic home products, namely television sets, videos, 
DVD players, computers and data processing equipment, 
radios, stereos, home entertainment cinema equipment, 
mobile phones, computer and TV games, replacements 
and components belonging thereto, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sounds or 
images, magnetic data carriers. 
16 Uncoded bank and charge cards of plastic and/or 
paper, documents, cheques, bank notices, securities, 
bonds, shares and security documents, account and 
identity cards. 
28 Hand-held computer games. 
35 Advertising, spreading of advertising texts, 
business management, business administration, office 
functions, marketing related to sale of system development 
with respect to information technology; bookkeeping, 
income tax return bureaus, direct advertising; economic 
prognostication; investigations with respect to company or 
business activity; computerized register handling. 
36 Banking, insurance, financial and monetary 
affairs, amortization loan affairs; financing of hire-
purchases, charge cards services, stockbroker services, 
check verifications, clearing, clearing centrals, services 
relating to deposition of valuables; factoring, leasing of real 
estate, property agencies, property management, services 
by real estate agents, property valuation, financial 
administration, financial information, financial consultation, 
financial evaluation (insurance, bank, real estate); financial 
services, information with respect to insurances, insurance 
guarantor services, insurance consultations, services by 
insurance brokers, financing of leasing, collecting of rentals, 
debt collecting firms, capital investments, insurance 
information; crediting, credit institutes, credit card services; 
electronic transferring of money; issuing of gift vouchers 
and cheques, lending against securities, currency change. 
42 Computer consultant services; leasing of access 
to computer databases, development of computer 
programs. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0797318 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200302754 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.07 DE 302 39 096.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 head GAMES 

(730) Innehaver: 
 Wella AG , Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 

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

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0797791 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200303019 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.01 GB 2307589 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMART FIELDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART FIELDS 

(730) Innehaver: 
 Shell International Petroleum Company Ltd , Shell Centre, 

London SE1 7NA, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Economic analysis of the operation and 

performance of oil and gas fields; commercial management 
of the operation of oil and gas fields; advisory and 
consultancy services in relation to the aforesaid services. 
41 Organising workshops and providing training for 
commercial and technical management of the operation of 
oil and gas fields and the optimisation of the performance of 
oil and gas fields. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797823 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200303026 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.22 DE 302 15 073.0/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITA VIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITA VIVA 

(730) Innehaver: 
 Villeroy & Boch AG , Postfach 11 20, 66688 METTLACH, 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lamps, namely bath-room lamps; sanitary 
equipment items, namely bath tubs, shower tubs, 
washbasins, lavatories, bidets, urinals, grips, shower 
cubicles; bath installations and apparatus; fittings namely 
bathroom fittings, connection, mixing and distributing 
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons; except 
for washbasins; piping equipment; except for household 
and kitchen appliances; showers, shower fittings and tubes 
for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and 
sinks as well as bathtubs and showers, manually and 
automatically controllable valves and mixing valves for 
sanitary water supply; bath cubicles (non metallic); lighting 
appliances; namely lightning-gear for bathrooms; wall 
lights; parts and components of all aforementioned goods. 
19 Building materials (non-metallic); partitions for 
bath cubicles and shower cubicles (non metallic); wall and 
floor tiles made of ceramic material or natural stone, 
including mosaic tiles and bricks; tiles. 
20 Frames, mirrors, mirrored cabinets, furniture, 
except kitchen furniture; consoles for bathroom and toilet 
utensils; consoles. 
21 Ceramic accessories, namely wall soap holders, 
tooth brush holders with cups, grips, toilet paper holders, 
toilet brush holders, towel rails, ceramic containers; holders 
for bathroom and toilet utensils; sanitary equipment items of 
metal, namely wall soap holders, toilet paper holders and 
towel rails. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.06.21 - 26/04

 

49 
 

(111) Int.reg.nr: 0798752 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200303658 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.30 SE 2003/00578 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 we 

(730) Innehaver: 
 We Rock AB , Gasverksvägen 2, S-115 42 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799465 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200303930 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 IT TO 2002 C 003575 
(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: 
 Ferrero SpA , Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flours and milled cereal products (except for 
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, 
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking 
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for 
refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for 
cocoa beverages, chocolate paste, toppings and, in 
particular, chocolate toppings, chocolate, pralines, 
chocolate articles for Christmas-tree decorations, food 
products consisting of an edible chocolate casing filled with 
an alcoholic liquid, sweet products, pastries, including fine 
pastry and longlife pastry; chewing-gum, sugar-free 
chewing gum, sugar-free sweets. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0799919 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200304149 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.09 IT AN2002C000235 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARISTON 

(730) Innehaver: 
 M & B Marchi e Brevetti SrL , Viale Aristide Merloni 45, I-

60044 Fabriano (AN), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric mixers, washing machines, washing-

drying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric 
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric 
polishing machines, pumps. 
9 Electric flat irons, electric resistances, printed 
circuit boards, thermostats, bar code readers, magnetic 
cards, time clocks, time recording apparatus, computers, 
computer software, electronic notice boards, smoke 
detectors, diagnostic apparatus not for medical purposes, 
distribution boards, distribution boxes, fire alarms, 
fluorescent screens, measuring apparatus, electric 
measuring devices, measuring instruments, modems, 
monitors, notebooks (computers), reducers, plugs, sockets 
and other electric connections, electronic smart adapters, 
processors, electric installations for the remote control of 
industrial operations, integrated circuit cards, telemeters, 
telephone apparatus, telephone receivers and transmitters, 
television apparatus, video telephones, water level 
indicators. 
11 Electric coffee machines, drying apparatus for 
washing, hair driers, ventilation hoods, filtering hoods, 
freezers, cookers (gas/electric), egg cookers, kitchen 
ranges, ovens, microwave ovens, freezing and refrigerating 
machines, refrigerators, grills, cooking hobs, feeding bottle 
heaters, toasters, regulating and safety accessories for gas 
apparatus, shower cubicles, burners, heating apparatus, 
heating boilers, air conditioning apparatus, sinks, solar 
panels, radiating plates, shower trays, heat pumps, heating 
electric stoves, heating gas stoves, radiators (heating), 
water heaters, bath tubs. 
20 Removable mats and covers for sinks, bathroom 
furniture, kitchen furniture. 
37 Installation and repair. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800205 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200304378 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.28 MC 03.23439 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUA SENSITIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUA SENSITIVE 

(730) Innehaver: 
 Biotherm SAM , Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire 

Albert, 98000 Monaco, MC 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bath and shower gels and salts for non-medical 

use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, including 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body 
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, mousses, 
balms and aerosol products for hair care and styling; hair 
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and 
setting products; essential oils. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0801546 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200305264 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOWNLOADS & FUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOWNLOADS & FUN 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Equipment and instruments for conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling 
of electricity; 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 and 
running of a database. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
project studies and planning services relating to equipment 
for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803395 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200306317 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.09 GB 2315419 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGP 

(730) Innehaver: 
 Tyco Electronics UK Ltd , European Patent Department, 

Faraday Road, Dorcan, Swindon, Wiltshire SN3 5HH, 
England, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Insulated electrical wire, insulated electrical 

cable; bundles or harnesses of (or containing) wire or 
cable; conduits, sheaths, guides, wall feedthroughs, 
connectors, terminals, ties, tapes, identifying tags, all for 
use with wire, cables, bundles or harnesses; parts and 
accessories for all the aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803397 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200306318 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.09 DE 302 49 709.9/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

KATADOLON DUAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KATADOLON DUAL 

(730) Innehaver: 
 AWD pharma GmbH & Co KG , Leipziger Strasse 7-13, D-

01097 Dresden, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803410 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200306323 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.02 DE 302 48 220.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITROLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITROLINE 

(730) Innehaver: 
 elero GmbH , Linsenhofer Strasse 59-63, D-72660 Beuren, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric drives and electric motors (others than 
for land vehicles), in particular for screen systems, 
ventilation systems and photovoltaic systems; motors, 
gears for driving lamellas, valves, wings, in particular for 
screen systems, ventilation systems and photovoltaic 
systems. 
9 Control units for screen systems, ventilation 
systems and photovoltaic systems. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0803411 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200306324 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 DE 302 59 451.5/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B-Tec Concept GmbH Beratungsgesellschaft für 

Bewehrungstechnik 
(730) Innehaver: 

 Baustahlgewebe GmbH , Friedrichstrasse 16, D-69412 
Eberbach, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Training. 

42 Advisory services in the field of concrete 
reinforcement, production of system solutions, surveying. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803412 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200306325 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.11 DE 302 60 307.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 æ Elégance styled by æ Elégance 

(730) Innehaver: 
 Elegance Rolf Offergelt GmbH , Jülicher Strasse 306, D-

52070 Aachen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Fashion sunglasses, spectacle frames and 
spectacle cases not including ophthalmic lenses of all 
types, namely contact lenses, intraocular lenses and 
prescription spectacle lenses. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803455 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200306336 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 CH 510362 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIGNOSTAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIGNOSTAB 

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

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industrial use, chemical 
substances for preserving wood, chemical substances for 
treating wood, base materials chemical substances for 
preserving wood (UV stabilisers). 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0803978 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200306610 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.07 DE 303 00 224.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, cosmetics. 

22 Ropes, string, nets, tents, awning, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, headgear. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees (except lighting devices and sweets). 
41 Sporting activities. 
44 Hygienic and beauty care for human beings. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803979 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306611 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.15 CH 511156 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Original Tradition Emmi L'ORIGINAL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803981 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200306612 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.17 SE 2002/06709 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEARL TOUCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEARL TOUCH 

(730) Innehaver: 
 Springhill Textile AB , Box 22300, S-250 25 Helsingborg, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Socks, stockings, underwear and night-dresses. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0804281 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200306708 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 DE 302 61 370.6/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARC AUREL 

(730) Innehaver: 
 F X Nachtmann Bleikristallwerke GmbH , Zacharias-Frank-

Strasse 7, D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Works of art of glass, porcelain and earthenware; 
goods of glass, porcelain and earthenware for household 
and kitchen purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804285 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200306709 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.04 ES 2.516.162 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Almirall 

(730) Innehaver: 
 Almirall-Prodesfarma SA , Ronda General Mitre 151, 08022 

Barcelona, ES 
(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; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
35 Advertising services, business management; 
import/export and commercial agency for pharmaceutical, 
medicinal, dietetic-medical and chemical, veterinary 
products and raw materials used for manufacturing these 
products. 
42 Scientific services, including scientific, 
technological and industrial research services; services of 
analysis of pharmaceutical, medicinal, dietetic-medical, 
chemical and veterinary products. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804286 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200306710 
(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:  
 Soft 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804288 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200306711 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.26 CH 503743 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOKO HELX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOKO HELX 

(730) Innehaver: 
 Toko AG , Industriestrasse 4, CH-9450 Altstätten SG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bags, in particular sports bags, included in this 

class. 
25 Clothes, in particular sports clothes, included in 
this class; footwear, headwear. 
28 Games, toys; gymnastics and sports goods, in 
particular ski poles, ski wax, sole coverings for skis, ski 
gloves and textiles for sports, included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0804301 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200306713 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIPTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIPTIC 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS , 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-

theft devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile 
tyres, automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun 
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for 
vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, 
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, anti-
skid tyres for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting 
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes 
for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, 
windscreens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, 
hoods for vehicle engines, bodywork, crankcases for land 
vehicle components (other than for motors and engines), 
safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving 
chains for land vehicles, transmission chains for land 
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, 
torque converters for land vehicles, reduction gears for land 
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for 
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, 
safety seats for children for vehicles, gearing for land 
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance 
weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen 
wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, 
brake segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for 
wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle 
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, 
engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, 
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for 
vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for 
land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, 
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension 
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for 
land vehicles, security harness for vehicle seats, seats for 
vehicles, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions, for 
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices 
for vehicles, cushioning, upholstery for vehicles, vehicle 
tyres, windows for vehicles, steering wheels, land vehicles, 
motor cars. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804310 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306715 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.27 SE 2002/08434 
(540) Gjengivelse av merket: 

EBF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EBF 

(730) Innehaver: 
 Luossavaara-Kiirunavaara AB Standardisering och Patent , 

S-981 86 Kiruna, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Construction and building of pilot blast furnace 
and information in connection thereto; mining. 
40 Treatment of materials and substances. 
42 Geological research and prospecting; research 
within the area of metallurgy; technical consultancy 
services within the area of metallurgy. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804311 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306716 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.11 CH 508842 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAGOLOOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAGOLOOP 

(730) Innehaver: 
 Huber & Co AG, Bandfabrik , Hauptstrasse 256, CH-5727 

Oberkulm, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 22 Strips for slat blinds. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0804312 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200306717 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.20 CH 510315 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GroupConsulter 

(730) Innehaver: 
 GCC Multimedia AG , Reinenstrasse 10, CH-8965 Berikon, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing and computer equipment; fire 
extinguishers. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804315 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306718 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.14 IT FI2003C000154 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURA LAMP 

(730) Innehaver: 
 Dura Lamp SpA , Via di Limite, 148, I-50013 Campi 

Bisenzio, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lighting fixtures. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804320 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306719 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUNOLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUNOLD 

(730) Innehaver: 
 Gunold + Stickma GmbH , Obernburger Strasse 125, D-

63811 Stockstadt, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Foil of regenerated cellulose (other than for 
packing purposes); plastic film (other than for packing); 
viscose foil (other than for packing). 
23 Yarn for textile use, including metallic yarns and 
yarns with special effects, in particular embroidery 
materials. 
24 Woven materials and textiles (as far as included 
in this class). 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804327 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200306722 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.16 FR 02 3 199 616 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGY LINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENERGY LINE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Beauty and body care products, in particular 

soaps, cosmetic products for the bath and shower. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0804331 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200306724 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.21 DK VA 2002 04568 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Elsam essential energy 

(730) Innehaver: 
 Elsam A/S , Overgade 45, 7000 FREDERICIA, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(included motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting. 
9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; legal services. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804344 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200306727 
(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:  
 ELIdis 

(730) Innehaver: 
 Elidis Boissons Services France , 68, route 

d'Oberhausbergen, F-67200 Strasbourg, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Posters, small posters, visiting cards, letterhead 
paper, booklets. 
35 Assistance and consulting for business 
management and direction. 
39 Storage of goods; transport, delivery and 
distribution of goods. 
41 Organisation of meetings, colloquiums, lectures 
and animation events; training sessions; design of concepts 
for animation events. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805495 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200307186 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.03 IT UD2002C000464 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASAGRANDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASAGRANDE 

(730) Innehaver: 
 Casagrande SpA , Via A. Malignani, 1, I-33074 

Fontanafredda, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Grippers. 
7 Grabs; machines, equipment, plants and tools for 
drilling; machines and equipment for working in tunnels; 
casing oscillators and extractors; plants for preparing and 
processing bentonite mud; rotary platforms for trucks; 
cranes; pumps for concrete; injection pumps for cement; 
turnkey machines, equipment and plants for the 
prefabrication of concrete products such as wells, pipes, 
piles, pilots for foundations, railway crossbars, containers 
for toxic, noxious radioactive materials. 
12 Modular, sectional, self-lifting floating pontoons; 
davits for boats; vehicles on tracks or rubber for drilling and 
for working in tunnels. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0805501 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200307187 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.20 FR 023195003 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IER 

(730) Innehaver: 
 IER , 3, rue Salomon de Rothschild, F-92150 Suresnes, FR

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer or microchip-controlled automated 

printers, travel ticket, boarding card and chipcard printers 
and reading devices, luggage label printers; barcode 
printers and reading devices, portable data acquisition 
terminals, radiofrequency transmission networks, electronic 
tags, electronic terminals and kiosks for information, 
consultation, provision of tickets or of cards and for secure 
transactions with means of payment; software and software 
packages, secure access control devices; turnstiles, 
revolving gates, lifting or swing automatic barriers. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805527 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200307191 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.26 BX 727144 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUTINUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUTINUS 

(730) Innehaver: 
 Ferring BV , Postbus 3129, 2130KC HOOFDDORP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805528 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200307192 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 FR 023197721 
(540) Gjengivelse av merket: 

NFY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NFY 

(730) Innehaver: 
 Maurice Ohayon, 76 bis, rue des Saints Peres, 75007 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, 
cosmetics, hair lotions. 
9 Spectacles (optics), spectacle frames, 
sunglasses, sports spectacles, spectacle lenses, spectacle 
cases, optical goods. 
14 Jewellery, timepieces; chronometric instruments, 
watches, watchstraps. 
18 Trunks and suitcases, document holders, attaché 
cases, back bags, handbags, beach bags, travel bags, 
schoolbags, purses not made of precious metal, wallets, 
key cases (leatherware), umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
25 Clothing, footwear, headwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805530 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200307193 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECUSPHERE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECUSPHERE 

(730) Innehaver: 
 Ernst Mühlbauer GmbH & Co KG , Koogstraat 4, D-25870 

Norderfriedrichskoog, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dental restorative materials and impression 
materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0805548 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200307195 
(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:  
 BIG FUN 

(730) Innehaver: 
 Punto Confort SA , Avda. Can Sucarrats, 78-80 P.I. "Cova 

Solera", 08191 Rubi (Barcelona), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805551 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200307196 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTAX 

(730) Innehaver: 
 Ernst Mühlbauer GmbH & Co KG , Koogstraat 4, D-25870 

Norderfriedrichskoog, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dental restorative materials, consolidation 
materials and impression materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805552 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200307197 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.21 DE 303 15 219.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTISTYLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTISTYLE 

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

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric flat irons including accessories, namely 
additional metal soleplate; parts of the aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805553 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307198 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MODESTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MODESTO 

(730) Innehaver: 
 Bayer AG , 51368 LEVERKUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry, chemical preparations for the treatment of seeds 
(included in this class), fertilizers. 
5 Preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805554 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307199 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TULUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TULUP 

(730) Innehaver: 
 Bayer AG , 51368 LEVERKUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry, chemical preparations for the treatment of seeds 
(included in this class), fertilizers. 
5 Preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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(111) Int.reg.nr: 0805592 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307203 
(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:  
 ardo 

(730) Innehaver: 
 Ardo NV , Wezestraat 61, B-8850 Ardooie, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Deep-frozen potato products, deep-frozen fruit 

and vegetables; deep-frozen meat and fish; deep-frozen 
desserts not included in other classes. 
30 Deep-frozen desserts not included in other 
classes; edible ices. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805597 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200307204 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.27 DE 30247325412 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIXTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIXTO 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this 
class). 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805599 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200307206 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.06 FR 02 3 178 534 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONNEXITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONNEXITY 

(730) Innehaver: 
 Eads Defence and Security Networks , Rue Jean-Pierre 

Timbaud, Bâtiment Jean-Pierre Timbaud, 78180 
MONTIGNY LE BRETONNEUX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digital telecommunications networks; digital 

switches; input and output interfaces and peripheral 
apparatus for such automatic switches, particularly for 
telephone communication purposes via the Internet, 
internetwork gateways, call centre servers, multiplexers, 
demultiplexers, network controllers; application, operating 
and administration software for such automatic switches; 
terminals; fixed or movable terminals; apparatus for 
communication, emission, transmission, exploitation of 
data; network infrastructure and Internet Protocol (IP) 
access interfaces; software; all these goods for radio 
communication networks; software for telecommunications 
networks by cable, optical fibre, radio or satellite; 
management, architecture, configuration and protection 
software for local or remote and voice, image, data and 
multimedia communications networks; apparatus and 
software for securing access on computer networks and 
Internet Protocol (IP) networks; encoding and decoding 
software; architecture, administration and securement 
software for computer networks and Internet Protocol (IP) 
networks. 
42 Studies, development and adaptation of 
telecommunications networks and of radio communication 
networks; design, development and updating of 
management, architecture, configuration and protection 
software for local or remote and voice, image, data and 
multimedia communications networks; design, development 
and updating of architecture, administration and 
securement software for access to computer networks, for 
securement of computer networks and Internet Protocol 
(IP) networks. 

(450) Kunngjøringsdato: 26/04, 2004.06.21 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
(111) Reg.nr.: 222705 
(210) Søknadsnr.: 200114794 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.03.18 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Rex Holdings Pte Ltd, 36 Robinson Road. #04-01 City 
House, Singapore 068877, SG 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Rex AS , Postboks 58, 1805 TOMTER, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 222818 
(210) Søknadsnr.: 200305389 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.04.02 

(540) Gjengivelse av merket 

ACTON 
(730) Innehaver: 

 ActOn Consulting AS, Postboks 318 Sentrum, 0103 Oslo, 
0103, NO 

 Innsiger: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf 
varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0739831 
(210) Søknadsnr.: 200011582 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2002.09.02 

(540) AMICADE 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 5: Pharmaceutical products for central nervous system 
diseases and urological disorders, sold under prescription 
only. 

(730) Innehaver: 
Janssen Pharmaceutica NV  
Turnhoutseweg 30  
BEERSE 2340 
BE 

(750) Innehavers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

 Innsiger: 
Centocor Inc , 200 Great Valley Parkway, PA19355 
MALVERN, US 

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

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0739853 
(210) Søknadsnr.: 200011589 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.05.21 

(540) WELLPOOL 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 6: Essentially metallic construction materials. 
KL. 9: Apparatus for regulating and control apparatus; 
programs (not included in other classes) for operating 
sanitary installations, namely bath tubs, whirlpool tubs, 
shower units, shower cubicles, parts of the above goods. 
KL. 10: Massage apparatus for bath tubs and showers; 
parts of the above products. 
KL. 11: Apparatus for water supply and sanitary 
installations, namely showers and shower cubicles, 
shoower units (shower fittings, complete shower units, 
multifunctional shower units); showers, shower heads and 
side showers, handsets and shower fittings, whirlpool tubs, 
steam cabins, bath tubs, shower installations; batteries for 
showers and bath tubs; essentially matallic housings and 
linings as parts of shower cubicles; essentially nonmetallic 
housings and linings as parts of shower cubicles; parts of 
the above products. 

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

(750) Innehavers fullmektig: 
Onsagers AS 
Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 

 Innsiger: 
Whirlpool Properties Inc , Benton Harbor, MI, US 

 Innsigers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 
 

 Avgjørelse:  
Registreringen delvis opphevet 
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(111) Reg.nr.: 0800015 
(210) Søknadsnr.: 200304328 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.03.08 

(540) AQUASCIENCE 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 3: Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, shampoos. 

(730) Innehaver: 
Accor 
2, rue de la Mare Neuve 
91000 EVRY 
FR 

 Innsiger: 
GlaxoSmithKline , New Horizons Court, 980 Great West 
Road, TW89EP BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

 Avgjørelse: 
Registreringen delvis opphevet 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 192118 
(210) Søknadsnr.: 199801131 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1998.09.21 

(540) GAM STAR FUND 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 16: Trykksaker og publikasjoner relatert til finans og 
investeringsforvaltning 
KL. 36: Forvaltning av fond, midler, og investeringer; 
rådgivningstjenester vedrørende investeringer og 
pengeplasseringer. 

(730) Innehaver: 
GAM Ltd 
Hamilton 
BM 

(750) Innehavers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO 

 Innsiger: 
Gan SA , Paris, FR 

 Innsigers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007, Majorstuen, 0306 
OSLO, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes 
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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.: 0688389 
(151) Reg.dato: 1998.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.01.14 

(210) Søknadsnr: 199803366 
(220) Inndato: 1998.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, except for treatment of antibody deficiency 
syndrome; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies, plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
35 Business consulting; personnel management 
consulting; office machine and equipment rental; 
negotiation and settlement of commercial transactions for 
third parties; procurement of contracts for the purchase and 
sale of goods; distribution of samples; document 
reproduction. 
42 Lodging and boarding services; services of 
chemists; services of an hospital; medical, hygienic and 
beauty care; services of medical, bacteriological or 
chemical laboratories; all above mentioned services except 
for treatment of antibody deficiency syndrome; medical, 
bacteriological or chemical research; services of opticians; 
services of physicists; services of interpreters;  animal 
breeding; translation; rental of data processing equipment; 
rental of automatic vending machines; reservation of rooms 
(in hotels, boarding houses). 

  
 
(111) Reg.nr.: 0715608 
(151) Reg.dato: 1999.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.05.22 

(210) Søknadsnr: 199908028 
(220) Inndato: 1999.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROCLOR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Chemical products for industrial purposes, 
exclusively for the cleaning of textiles and/or dishes. 
3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, for the cleaning of textiles and/or dishes; 
washing aids included in this class, exclusively for the 
cleaning of textiles and/or dishes; rinsing agents for laundry 
and dishwashing; spot-removing agents for textiles and/or 
dishes. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0733874 
(151) Reg.dato: 2000.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.05.16 

(210) Søknadsnr: 200007433 
(220) Inndato: 2000.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSTALA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Preparations available only on prescription, 
namely for the systematic application of aminolevulinic acid 
in the field of diagnosis and therapy of cancerous, 
cardiovascular and autoimmunity diseases. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0740672 
(151) Reg.dato: 2000.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.05.31 

(210) Søknadsnr: 200012315 
(220) Inndato: 2000.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving 
foams, hair lotions, perfume, ethereal oils, soaps, 
toothpaste, nail polish, nail care products, lipsticks, 
eyebrow pencils, mascara. 
5 Room sprays. 
9 Sound and image carriers, namely cassettes, 
tapes, compact discs, video cassettes, spectacles, 
spectacle frames, spectacle cases, compasses. 
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this 
class). 
14 Key rings; watches and watch attachments, 
namely chains and pouches for watches. 
16 Newspapers, magazines, brochures and books, 
printed on articles of paper and/or cardboard, namely paper 
towels, paper napkins, packing cardboard containers, 
packing paper bags, photographs, stationery, packing 
material made of plastic, namely general-purpose 
envelopes, bags and plastic films. 
18 Leather and imitation leather goods, namely 
handbags, attaché cases, small leather goods, especially 
purses, wallets, key cases; large and small suitcases; 
umbrellas, parasols, walking sticks. 
25 Clothes, shoes, headgear, except jeanswear. 
27 Carpets and door mats. 
36 Leasing of motor vehicles. 
37 Maintenance, repair and cleaning of motor 
vehicles. 
39 Transportation of persons and goods; renting of 
motor vehicles. 
41 Vehicle driving instruction, organizing of sports 
competitions. 
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(111) Reg.nr.: 0746764 
(151) Reg.dato: 2000.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.26 

(210) Søknadsnr: 200100703 
(220) Inndato: 2001.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Care products for horses for external use, 
namely insect protection products and biocid products as 
insect repellents; arnica packs, refreshing gel and fluid for 
horses legs, hoof balm, hoof spray, hoof care products; 
mane and tail care products; coat and skin care lotions, 
coat cream; shampoo; cleaning, caring and polishing 
preparations for leather, in particular soaps. 
4 Preparations for the care of leather, in particular 
fats, oils. 
31 Food supplements for horses. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0782654 
(151) Reg.dato: 2002.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.11 

(210) Søknadsnr: 200207069 
(220) Inndato: 2002.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPANOVA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical, medical, hygienic and veterinary 
preparations and substances; pharmaceutical dietetic 
preparations and substances; preparations and substances 
for treating problems in gastro-intestinal region; not 
including vitamin and mineral preparations. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0794135 
(151) Reg.dato: 2002.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.03 

(210) Søknadsnr: 200300940 
(220) Inndato: 2003.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYNCRONITE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Satellites; satellite communication apparatus and 
instruments; satellite communications terminals; 
communications apparatus and instruments; telephone, 
telex and facsimile apparatus and instruments; data 
processing and transmission apparatus and instruments; 
computers; computer terminals and keyboards, visual 
display units; printers; antennas; communication and 
broadcasting systems, apparatus, instruments and 
computer software and computer peripheries for the 
provision and management of news, weather, sporting 
events and other information applications including the 
Internet; systems, computer hardware and software, 
communication and broadcasting apparatus and 
instruments to enable real-time engagement between users 
and content providers via the Internet and world wide web; 
computer software for the facilitation and operation of 
business systems including business systems via the 
Internet and worldwide web; computer software for 
simulation and analysis of satellite communication systems; 
computer software programs for the operation and 
management of satellite communication systems; 
television, audiovisual, video, sound recording, sound 
reproduction apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for the storage, recordal, reproduction, 
retrieval, reading and transmission of data, visual images, 
sounds and other information; apparatus and instruments 
for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding digital and 
satellite signals; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
35 Procurement of goods and services on behalf of 
businesses over the Internet and worldwide web; business 
information services; advertising and promotional services 
and information services for the provision of news, weather, 
sporting events ; advertising and promotional services for 
the provision of Internet applications all provided on-line 
from a computer database or the Internet; compilation of 
advertisements for use on the Internet; rental of advertising 
space on the Internet; compilation of information into 
computer databases; business information services; 
business information services over the Internet and world 
wide web; business administration services; management 
of business projects; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid. 
38 Communications services; satellite 
communications services; electronic mail services; 
telecommunications services; voice and data transmission 
services; telex and facsimile services; leasing of 
communications apparatus; provision of communications 
information, preparation of reports, and advisory services 
relating to the foregoing; message collection and 
transmission services; radio satellite ship to shore 
telecommunication services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and 
other data; providing user access to the Internet and other 
online systems; communication and broadcasting services 
relating to the Internet; communication services to enable 
online, realtime engagement between Internet users and 
content providers; broadcasting and transmission of data, 
visual images, sound, graphics and other information; 
computer aided transmission of messages and images; 
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electronic mail services; digital and satellite transmission 
services; return path management for the provision of 
news, weather, sporting events and other information 
services and Internet applications and broadcasts; leasing 
and sub-leasing bandwidth and uplink services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
the aforesaid; information services related to satellite 
communications and telecommunications; networking of 
online publications from databases of the Internet and 
entertainment services. 
41 Educational, instructional and training services 
related to satellite communications and telecommunications 
in this class; provision, production, development, 
composition, presentation and distribution of online 
publications from databases of the Internet and 
entertainment services; electronic publishing services; 
consultancy, information and advisory services relating to 
the aforesaid. 
42 Design and development of systems, apparatus 
and instruments for the provision of satellite communication 
and telecommunication services; design and development 
of computer software, computer systems, computer 
infrastructures for the operation of satellite communication 
and telecommunication equipment and management of 
satellite communication and telecommunication services; 
design and development of computer software, computer 
systems, computer infrastructures, communications and 
broadcasting apparatus, instruments, systems and 
infrastructures, all for use in relation to news, weather, 
sporting events, business services and other information 
applications and Internet applications; design and 
development of interactive content management databases 
and user interfaces; project management services for 
information and Internet applications; technical support 
services for satellite communication and telecommunication 
equipment systems and services and for information and 
internet applications systems; technical support services for 
computer software for information and Internet applications; 
computer services; computer programming; rental of 
computer hardware, computer software and computer 
peripheral devices; updating and maintenance of computer 
software; creating and maintaining web sites; provision of 
access and leasing access time to computers; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid. 

  
 

(111) Reg.nr.: 221417 
(151) Reg.dato: 2003.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.22 

(210) Søknadsnr: 200210610 
(220) Inndato: 2002.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVITAT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
inkludert forretningstjenester relatert til drivstoffindustrien 
innen luftfart; tjenester i forbindelse med ledelse, 
markedsføring og reklame, salgsfremmende tjenester; 
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
inkludert fakturerings- og innkrevningstjenester. 
37 Reparasjon, vedlikehold og rengjøring av 
luftfartøy; forsyningsstasjoner for luftfartøy. 
39 Lufttransport; utleie av luftfartøy og kjøretøyer; 
håndtering av flyplassbagasje; bakkemannskapstjenester 
på flyplasser; organisering av flygninger; 
flyplassparkeringstjenester. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0613919 
(151) Reg.Dato.: 1993.10.28 
  
 
(111) Reg.nr.: 0777240 
(151) Reg.Dato.: 2001.10.09 
  
 
(111) Reg.nr.: 136369 
(151) Reg.Dato.: 1989.04.27 
  
 
(111) Reg.nr.: 70514 
(151) Reg.Dato.: 1966.11.25 
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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.: 0680168, 0655943, 0713872 
(730) Tidligere innehaver: 
 Minimax GmbH, Industriestrasse 10-12, 23843 BAD 

OLDESLOE, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Minimax GmbH & Co KG, Industriestrasse 10/12, 23840 

BAD OLDESLOE, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0701197, 0753547 
(730) Tidligere innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Diversey IP International BV, Schiphol Boulevard 209, 

Tower B. 8th Floor, 1118BH LUCHTHAVEN SCHIPHOL, 
NL 

  
 
(111) Reg.nr.: 0819197 
(730) Tidligere innehaver: 
 Michael Schmettkordt, Sonnenweg 11, 52070 AACHEN, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Devolo AG, Sonnenweg 11, 52070 AACHEN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 107360 
(730) Tidligere innehaver: 
 Agco GmbH & Co, Johann-Georg-Fendt-Strasse, D-87616 

Marktoberdorf, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Fendt-Caravan GmbH, Fendtstr. 1, 86663 ASBACH-

BÄUMENHEIM, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126608, 133475, 164837, 174294, 175363, 

200255 
(730) Tidligere innehaver: 
 Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG, Bucher Strasse 

137, D-90419 Nürnberg, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 135418 
(730) Tidligere innehaver: 
 Akzo Nobel AB, Box 11500, S-100 61 Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 139761 
(730) Tidligere innehaver: 
 American Saw & MFG CO, MA EAST LONGMEADOW, US
(740) Ny Innehaver: 
 Irwin Industrial Tool Co, 29 East Stephenson Street, 

Freeport, IL, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150397, 162018, 179165 
(730) Tidligere innehaver: 
 Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 159305, 171136 
(730) Tidligere innehaver: 
 Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd, Darwen, Lancashire, 

England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 160254 
(730) Tidligere innehaver: 
 Esselte Dymo A/S, Frederiksberg, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Scan-Rack A/S, Djursvang 5B, 2620 ALBERTSLUND, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 177800 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ross Young's Holdings Ltd, Church Road, West Drayton, 

Middlesex UB7 7PR, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 H J Heinz Company (Ireland) Ltd, Strandbrook House, 

Strandbrook Road BLACKROCK, CO.DUBLIN, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 182726 
(730) Tidligere innehaver: 
 Environmental Biocontrol International, Wilmington, DE 

19810, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Arkion Life Sciences LLC, 3521 Silverside Road, DE19810 

WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 183061, 192211, 193814, 192228 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pharmastra AG, Egg/ZH, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 192272 
(730) Tidligere innehaver: 
 Deep Development AS, 0354 Oslo, 0354, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Omega Innovation AS, Sporveisgata 10, 0354 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 200012 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tubbs Snowshoe Company, Llc, 52 River Road, Stowe, VT 

05672, US 
(740) Ny Innehaver: 
 K2 Snowshoes Inc, 2051 Palomar Airport Road, CA92009 

CARLSBAD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(730) Tidligere innehaver: 
 Socius Group Ltd, Spring Road Smethwick, West Midland 

B66 1 PT, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Chemical Express Ltd, Spring Road, Smethwick, B661PT 

WEST MIDLANDS, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 204751 
(730) Tidligere innehaver: 
 MakeItWork AS, Ekebergveien 224 E, 1162 Oslo, 1162, NO
(740) Ny Innehaver: 
 Garnes Stein, Ekebergveien 224e, 1162 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 204860 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pilotene Transport AS, Gunnar Schjeldrupsvei 11, 0485 

Oslo, 0485, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Non Stop AS, Sandstuveien 60 a, 1184 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 206461 
(730) Tidligere innehaver: 
 Landbruksforlaget AS, Postboks 9303 Grønland, 0135 

Oslo, 0135, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Tun Media AS, Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217253 
(730) Tidligere innehaver: 
 Østerdalen Bryggeri AS, Postboks 70, 2450 Rena, 2450, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Det Lille Bryggeri AS, Hovdmoen, 2450 RENA, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217513 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hitec Marine AS, Postboks 8120, 4068 Stavanger, 4068, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Remora Technology AS, Postboks 8120, 4068 Stavanger, 

4068, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 221904 
(730) Tidligere innehaver: 
 Edwin International (Europe) GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 

12-14, 63150 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.: 23114 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 25631 
(730) Tidligere innehaver: 
 Luxor AB, Motala, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Finlux OY, Radiomiehenkatu 3, SF-20320 Åbo, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 34354 
(730) Tidligere innehaver: 
 American Saw & MFG Company Inc, 301 Chestnut Street, 

MA01028 EAST LONGMEADOW, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Irwin Industrial Tool Company, 29 East Stephenson Street, 

IL FREEPORT, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 65403 
(730) Tidligere innehaver: 
 Budget Rent A Car CORP, Lisle, 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.: 90027 
(730) Tidligere innehaver: 
 Feraud Licences SAS, Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Feraud SarL, 18 rue de Paradis, F75010 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 91600 
(730) Tidligere innehaver: 
 Schweppes France SA, Levallois Perret, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Orangina Schweppes, 12-14 rue Belgrand, 92309 

LEVALLOIS PERRET CEDEX, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 92228 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fisher-Price INC, East Aurora, NY, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, CA90245-5012 EL 

SEGUNDO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0569112 
(210) Søknadsnr.: 200301323 
(730) Innehaver: SCA Group Holding BV, 

Strawinskylaan 305 WTC, NL-1077 
XX Amsterdam, NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0569113 
(210) Søknadsnr.: 200301324 
(730) Innehaver: SCA Group Holding BV, 

Strawinskylaan 305 WTC, NL-1077 
XX Amsterdam, NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0594493 
(210) Søknadsnr.: 200301327 
(730) Innehaver: Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 

155, CH-8050 Zürich, CH 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0671128 
(210) Søknadsnr.: 200301823 
(730) Innehaver: Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Grana Padano, Via XXIV 
Giugno 8, Frazione San Martino della 
Battaglia, I-25015 Desenzano del 
Garda, IT 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0671140 
(210) Søknadsnr.: 200212454 
(730) Innehaver: Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Grana Padano, Via XXIV 
Giugno 8, Frazione San Martino della 
Battaglia, I-25015 Desenzano del 
Garda, IT 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0671163 
(210) Søknadsnr.: 200212455 
(730) Innehaver: Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Grana Padano, Via XXIV 
Giugno 8, Frazione San Martino della 
Battaglia, I-25015 Desenzano del 
Garda, IT 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 0684103 
(210) Søknadsnr.: 200212576 
(730) Innehaver: SGA SrL, Via Ibsen 24, I-39040 Siusi, 

IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0787427 
(210) Søknadsnr.: 200209914 
(730) Innehaver: Fyfield Holland BV, Saffierborch 18, 

NL-5241 LN Rosmalen, NL 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795297 
(210) Søknadsnr.: 200301574 
(730) Innehaver: M-real Corp, Revontulentie 6, 02100 

ESBO, FI 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795785 
(210) Søknadsnr.: 200301933 
(730) Innehaver: Icehotel AB, Marknadsvägen 63, S-

981 91 Jukkasjärvi, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796754 
(210) Søknadsnr.: 200302455 
(730) Innehaver: DaModa Medical ApS, 

Frederikssundsvej 129 A, DK-2700 
Brønshøj, DK 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797761 
(210) Søknadsnr.: 200303005 
(730) Innehaver: Meyra Wilhelm Meyer GmbH & Co 

KG, Meyra-Ring 2, 32689 KALLETAL-
KALLDORF, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0798799 
(210) Søknadsnr.: 200303674 
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH, Hochstrasse 17, D-81669 
München, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 0799666 
(210) Søknadsnr.: 200304073 
(730) Innehaver: T R Suterwalla and Sons Ltd, 

Soutbridge Way, The Green, Southall, 
Middlesex, UB2 4AX, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 107360 
(210) Søknadsnr.: 19793632 
(730) Innehaver: Fendt-Caravan GmbH, Fendtstr. 1, 

86663 ASBACH-BÄUMENHEIM, DE 
(740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 

LUNDAMO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 116574 
(210) Søknadsnr.: 19813524 
(730) Innehaver: Immunotech, 13009 Marseille, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 150397, 162018, 179165 
(210) Søknadsnr.: 19901105, 19924148, 19954003 
(730) Innehaver: Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 160254 
(210) Søknadsnr.: 19921814 
(730) Innehaver: Scan-Rack A/S, Djursvang 5B, 2620 

ALBERTSLUND, DK 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 160590 
(210) Søknadsnr.: 19925552 
(730) Innehaver: Blomstergrossisten AS, Jessheim, NO
(740) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell Horten 

DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161553 
(210) Søknadsnr.: 19921844 
(730) Innehaver: Courtaulds Texitiles Ltd, Worsley, 

Manchester, England, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162118 
(210) Søknadsnr.: 19930812 
(730) Innehaver: The British United Provident 

Association LTD, London, England, 
GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 163656, 161336, 178238 
(210) Søknadsnr.: 19914936, 19924293, 19947030 
(730) Innehaver: Dako A/S, Glostrup, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163757, 163758 
(210) Søknadsnr.: 19932039, 19932040 
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-

20245 Hamburg, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164276 
(210) Søknadsnr.: 19890038 
(730) Innehaver: British Sky Broadcasting Ltd, 6 

Centaurs Business Park, Grant Way, 
Isleworth, Middlesex TW7 5QD, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177800 
(210) Søknadsnr.: 19953951 
(730) Innehaver: H J Heinz Company (Ireland) Ltd, 

Strandbrook House, Strandbrook 
Road BLACKROCK, CO.DUBLIN, IE 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 204860 
(210) Søknadsnr.: 200000642 
(730) Innehaver: Pilotene Transport AS, Gunnar 

Schjeldrupsvei 11, 0485 Oslo, 0485, 
NO 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 206461 
(210) Søknadsnr.: 200003569 
(730) Innehaver: Tun Media AS, Postboks 9303, 

Grønland, 0135 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 211448 
(210) Søknadsnr.: 200106467 
(730) Innehaver: Jack Johnsen, Dalegårdsveien 38, 

3028 Drammen, 3028, NO 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 

5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 221904 
(210) Søknadsnr.: 200206912 
(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.: 23114 
(210) Søknadsnr.: 27111 
(730) Innehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 

SØBORG, DK 
(740) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 

Majorstua, 0303 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 55852, 74416, 87953, 107520, 

106371, 105329, 116553, 120559, 
127284, 124962, 125556, 133574, 
137791, 142323, 164143, 185015, 
185016 

(210) Søknadsnr.: 69632, 94395, 112678, 19770496, 
19781513, 19791195, 19823740, 
19832399, 19850570, 19851725, 
19852667, 19864034, 19882500, 
19892475, 19902658, 19968252, 
19968253 

(730) Innehaver: Bayer CropScience Ltd, CB25HU 
HAUXTON, CAMBRIDGE, GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 63912 
(210) Søknadsnr.: 81206 
(730) Innehaver: Brown & Haley, Tacoma, WA, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 91600 
(210) Søknadsnr.: 115258 
(730) Innehaver: Orangina Schweppes, 12-14 rue 

Belgrand, 92309 LEVALLOIS 
PERRET CEDEX, FR 

(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 92228 
(210) Søknadsnr.: 118728 
(730) Innehaver: Mattel Inc, 333 Continental 

Boulevard, CA90245-5012 EL 
SEGUNDO, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
44537 2014.05.24 

44900 2014.08.16 

45448 2014.06.28 

46080 2014.06.28 

47933 2014.05.31 

53563 2014.06.30 

63791 2014.04.23 

63883 2014.05.14 

63923 2014.05.14 

64300 2014.07.02 

90697 2014.04.18 

90833 2014.04.26 

91266 2014.07.04 

91270 2014.07.04 

91280 2014.07.04 

91335 2014.07.16 

92396 2014.12.06 

117205 2014.06.14 

117278 2014.06.14 

117323 2014.06.21 

117348 2014.06.21 

117383 2014.06.21 

117400 2014.06.21 

117440 2014.06.28 

117505 2014.06.28 

117707 2014.07.26 

117731 2014.07.26 

118109 2014.08.16 

118168 2014.08.16 

118761 2014.09.27 

119416 2014.12.13 

119458 2014.12.13 

119459 2014.12.13 

162110 2014.04.07 

162123 2014.04.07 

162158 2014.04.14 

162226 2014.04.21 

162240 2014.04.21 

162285 2014.04.28 

162362 2014.05.05 

162369 2014.05.05 

162433 2014.05.11 

162437 2014.05.11 

162445 2014.05.11 

162470 2014.05.11 

162477 2014.05.11 

162526 2014.05.11 

162532 2014.05.11 

162537 2014.05.11 

162538 2014.05.11 

162549 2014.05.11 

162595 2014.05.11 

162615 2014.05.19 

162618 2014.05.19 

162628 2014.05.19 

162753 2014.05.19 

162759 2014.05.26 

162821 2014.05.26 

162877 2014.05.26 

162899 2014.05.26 

162900 2014.05.26 

162923 2014.06.02 

162978 2014.06.02 

163022 2014.06.02 

163039 2014.06.09 

163056 2014.06.09 

163064 2014.06.09 

163281 2014.06.16 

163301 2014.06.16 

163317 2014.06.23 

163345 2014.06.23 

163354 2014.06.23 

163355 2014.06.23 

163356 2014.06.23 

163369 2014.06.23 

163387 2014.06.23 

163407 2014.06.30 

163418 2014.06.30 
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163451 2014.06.30 

163466 2014.06.30 

163477 2014.06.30 

163514 2014.07.07 

163601 2014.07.07 

163634 2014.07.07 

163666 2014.07.14 

163729 2014.07.14 

163808 2014.07.14 

163833 2014.07.21 

163914 2014.07.21 

164109 2014.08.11 

164156 2014.08.18 

164157 2014.08.18 

164255 2014.08.18 

164263 2014.08.18 

164293 2014.08.25 

164431 2014.05.26 

164496 2014.09.08 

164797 2014.09.29 

165288 2014.11.10 

165549 2014.11.17 

165652 2014.11.24 

165836 2014.12.08 

165900 2014.12.15 

165901 2014.12.15 
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Ansvarsmerker 
 
 
 (111) Reg.nr.: 223347 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(210) Søknadsnr.: 200403455 
(220) Inndato: 2004.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

VK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VK 

(730) Innehaver: 
 Vidar Korsmo, Gullkornet AS, 1800 ASKIM, NO 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 223350 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(210) Søknadsnr.: 200403997 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

YCR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YCR 

(730) Innehaver: 
 Yvonne Camilla Reykdal, Lybekkveien 13 C, 0772 OSLO, 

NO 
(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 

  
 
(111) Reg.nr.: 223354 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(210) Søknadsnr.: 200403451 
(220) Inndato: 2004.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

HJS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HJS 

(730) Innehaver: 
 Hans J Skjørshammer, Grønbakken 2, 4340 BRYNE, NO 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 223358 
(151) Reg.dato.: 2004.06.16 
(210) Søknadsnr.: 200405883 
(220) Inndato: 2004.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIW 

(730) Innehaver: 
 Siw Holthe Olausen, Vestbysvingen 7, 0976 OSLO, NO 

(450) Kunngjøringsdato  26/04, 2004.06.21 
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Rettelse 
 
I Nvmt nr. 17/04 ble reg.nr. 222893 kunngjort 
med feil i varefortegnelsen i kl. 38. 
Riktig varefortegnelse i denne klassen skal være: 
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; drift og 
operasjon av telekommunikasjonsnettverk og 
datanettverk for andre; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang og linker til 
databaser og til Internet; telekommunikasjon av 
informasjon (herunder nettsider); 
kringkastingstjenester; kringkasting og 
overføring av data, lyder og bilder; 
kommunikasjonstjenester via satellitt, TV 
og/eller radio; leie, utleie og leasing av 
kommunikasjonsapparater; elektroniske 
posttjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonslinker til databaser og 
nettsteder på Internet; tilveiebringelse av 
brukertilgang til Internet; kringkasting og 
levering av multimedieinnhold over elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; digitale 
kringkastingstjenester; drift av en digitalisert 
medieplattform for utveksling av beskjeder og 
informasjon; samling og levering nyheter og 
generell informasjon; Internetportaltjenester. 
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