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INID-koder 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 223360 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200309057 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELKO PLUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELKO PLUS 

(730) Innehaver: 
 Elko AS , Eyvind Lychesvei 10, 1338 SANDVIKA, NO 

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

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

 9 Elektrisk installasjonsmateriell for sterkstrøm 
og svakstrøm (ikke isoleringsmateriell), i form av 
brytere, kippbrytere, dreiebrytere, regulerbrytere, 
stikkontakter, plugger, vegguttak, koblingsbokser, 
tidsur, tele- og datauttak montert enkeltvis eller i 
kombinasjon. 
11 Lampeholdere og belysningsutstyr. 
 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223362 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200309059 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELKO FORM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELKO FORM 

(730) Innehaver: 
 Elko AS , Eyvind Lychesvei 10, 1338 SANDVIKA, NO 

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

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

 9 Elektrisk installasjonsmateriell for sterkstrøm og 
svakstrøm (ikke isoleringsmateriell), i form av brytere, 
kippbrytere, dreiebrytere, regulerbrytere, stikkontakter, 
plugger, vegguttak, koblingsbokser, tidsur, tele- og 
datauttak montert enkeltvis eller i kombinasjon. 
11 Lampeholdere og belysningsutstyr. 
 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223363 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200309058 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELKO WAVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELKO WAVE 

(730) Innehaver: 
 Elko AS , Eyvind Lychesvei 10, 1338 SANDVIKA, NO 

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

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

 9 Elektrisk installasjonsmateriell for sterkstrøm og 
svakstrøm (ikke isoleringsmateriell), i form av brytere, 
kippbrytere, dreiebrytere, regulerbrytere, stikkontakter, 
plugger, vegguttak, koblingsbokser, tidsur, tele- og 
datauttak montert enkeltvis eller i kombinasjon. 
11 Lampeholdere og belysningsutstyr. 
 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223364 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200210337 
(220) Inndato: 2002.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEC ELECTRONICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEC ELECTRONICS 

(730) Innehaver: 
 NEC Corp , 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

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

0134 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 og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter; elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter for mottakelse, 
overføring, lagring, videresending, innmating og utmating 
av data; digitale sentralbordutstyr, telefon- og datasentraler, 
hussentraler (PBX), telefoner, asynkrone 
overføringsmodus-brytere, pakkesvitsjingutstyr, fiberoptiske 
overføringsutstyr, digitale overføringsutstyr, multipleksere, 
undervannskabelutstyr, (CATV) kabel-TV utstyr, 
telekonferanseutstyr, mobilkommunikasjonsutstyr, 
mikrobølgekommunikasjonsutstyr, 
satellittkommunikasjonsutstyr (satellittmontert og 
bakkestøtte kommunikasjons- utstyr), 
laserkommunikasjonsutstyr, fjernsyns- og 
kringkastingsutstyr, video- og studioutstyr, elektronisk 
luftfartøy- og romutstyr, rakettførings- og kontrollutstyr, 
radionavigasjon- og radarutstyr, elektronisk forsvarsutstyr, 
mobil og bærbart radioutstyr, personsøkere, mobiltelefoner, 
mobile telefoner, håndholdte datamaskiner (PDAs), 
faksmaskiner, nøkkeltelefonutstyr, trådløse telefonsett, 
elektroniske datamaskiner, 
stormaskindatamaskiner,mikrodatamaskiner, personlige 
datamaskiner, notitsbokdatamaskiner, superdatamaskiner, 
arbeidsstasjoner,  datamaskinprogramvare, 
datamaskinperiferiutstyr og terminaler, datamaskintastatur, 
datamaskinmus, musematter, tekstbehandlere, 
datamaskinutskriftskrivere, servere, diskettlagre, 
harddiskdrev (HDD), CD-ROM drev, CD-brennerdrev, CD-
overskrivingsdrev, DVD-ROM drev, DVD brennere, 
datamaskinmonitorer, projektorer, plasma skjermvisning, 
plasma skjermvisning paneler, modemer, rutere, optiske 
platespillere, CAD/CAM og CAE utstyr (datamaskinassistert 
konstruksjon/datamaskinassistert produksjon og 
datamaskinassistert systemutvikling), automatisk 
fingeravtrykkidentifikasjonssystem, elektronisk medisinsk 
utstyr, telemetri- og fjernkontrollutstyr, 
kommunikasjonsnettverk kontrollutstyr, 
bygningsautomasjonsutstyr, elektronisk læremiddelutstyr, 
automatisk postutstyr, industriroboter, datamaskinregulert 
nummerkontrollutstyr, undervanns 
ultralydapplikasjonsutstyr, halvlederfabrikasjonsutstyr og 
vakuumutstyr, målings- og testutstyr, 
datamaskinlagerenheter, mikrodatamaskiner, 
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dataportrekker, standardceller, halvledere, integrerte 
kretser (IC), pakker av integrerte kretser, hybridintegrerte 
kretser, integrerte kretser laget for spesialbruk (ASIC), 
storskalaintegrasjon (LSI), storskalaintegrasjonskretser, 
leseminne (ROM), direkteminne (RAM), statisk 
direkteminne (SRAM), dynamisk direkteminne (DRAM), 
programmerbart leseminne (PROM), slettbart leseminne 
(EPROM), elektrisk slettbart leseminne (EEPROM), 
feltprogrammerbart leseminne (FPROM), sentralprosessor 
enheter (CPU), lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), 
transistorer, galliumarsenid felteffekt transistorer, dioder, 
billedrør, fluorescerende indikatorpaneler, 
elektroluminescente lyspaneler, flytende krystallskjermer 
(LCD), lysemitterende diodeskjermer, kretskort, 
elektroniske tunere, laserapplikasjonsutstyr, kondensatorer, 
reléer, repeterere, forsterker, transmittere, kabler, 
elektronrør, gasslasere, variable motstander, tastaturer, 
elektriske koblinger, fjernsynsmottakere, projektorer, 
direkte-kringkastingssatellittmottakere, utvidet 
bildedefinisjons fjernsyns- og radio mottakere, 
videokassettopptakere, CD-spillere, surround 
forsterkere/dekodere, videospillenheter; batterier; 
glødebrytere, startere for fluorescerende lamper og 
glødelamper; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; 
roterende omformere, faseregulatorer; elektriske ledninger 
og kabler; briller, brilleglass;`metronomer; ozonapparater; 
ozonatorer; elektrolyseapparater; myntautomater; 
simulatorer for idrettstrening; simulatorer for føring av 
kjøretøyer; elektriske strykejern; elektrotermiske apparater 
for hårkrølling; elektriske summere; varseltrekanter for 
kjøretøyer; lysende eller mekaniske 
veimerkingsanordninger; brannalarmer; 
gasslekkasjealarmer; tyverialarmer; beskyttelseshansker 
mot ulykker; brannslukningspparater; brannhydranter; 
brannslangespredere; sprinklerapparater for brannslukning; 
sjøbrannsprøyter; brannpumper; elektriske sigartennere for 
automobiler; beskyttelseshjelmer; klær for beskyttelse mot 
brann; støvmasker; gassmasker; sveisemasker; 
magnetkjerner; elektrisk motstandstråd; salgsautomater i 
form av automatiske distribusjonsmaskiner; myntopererte 
porter for parkeringshus eller parkeringsplasser; 
mynttellings- og sorteringsmaskiner; datamaskiner; 
fotokopieringsmaskiner; manuelt opererte regnemaskiner; 
tidsstempelmaskiner; hullkortmaskiner; 
stemmegivningsmaskiner; faktureringsmaskiner; 
frankeringsmaskiner; kalkulerende vekter; klarelamper (for 
kontroll av egg); elektriske automatiske døråpnere; 
halvlederinnretninger, elektriske kretser; magnetiske 
tromler programmert for utvikling og konstruksjon av 
halvledere og halvlederinnretninger, integrerte kretser og 
elektriske kretser; magnetiske plater programmert for 
utvikling og konstruksjon av halvledere og 
halvlederinnretninger, integrerte kretser og elektriske 
kretser; magnetiske bånd programmert for utvikling og 
konstruksjon av halvledere og halvleder innretninger, 
integrerte kretser og elektriske kretser; CD-ROM 
programmert for utvikling og konstruksjon av halvledere og 
halvleder innretninger, integrerte kretser og elektriske 
kretser; elektriske kretser programmert for utvikling og 
konstruksjon av halvledere og halvleder innretninger, 
integrerte kretser og elektriske kretser; elektronisk 
database innspilt på datamaskinmedia programmert for 
utvikling og konstruksjon av halvledere og halvleder 
innretninger, integrerte kretser og elektriske kretser; 
nedlastbar datamaskinprogramvare for utvikling, 
konstruksjon, testing og produksjon av 
halvlederinnretninger, integrerte kretser og elektroniske 
kretser ved hjelp av et globalt datamaskinnettverk. 
42 Datamaskintjenester; tilveiebrindelse av tilgang 
og leasing av tilgang til tid til en datamaskindatabase 
tilkoblet et lokalt og globalt datamaskin 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til et lokalt 

og globalt datamaskin informasjonsnettverk for overføring 
og spredning av et vidt spekter av informasjon; 
tilveiebringelse av datamaskinprogram gjennom lokale og 
globale datamaskin informasjonsnettverk; tilveiebringelse 
av direktekoblede bøker og tidsskrifter med et vidt spekter 
av temaer; tilveiebringelse av tilgang til en elektronisk 
oppslagstavle med et vidt spekter av områder; 
tilveiebringelse av direktekoblede innretninger for 
sanntidsinformasjon med datamaskinbrukere gjeldende et 
vidt spekter av temaer i praterom; programmering av 
datamaskiner; tekniske tjenester og tekniske 
konsultasjonstjenester for skaping, konstruksjon og 
vedlikehold av nettsteder for andre, tekniske tjenester og 
tekniske konsul-tasjoner for datamaskinprogrammering og 
datamaskinvare; konsultasjon- og rådgivningstjenester 
vedrørende datamaskinminne, mikrodatamaskin, 
dataportrekker, standardceller, halvledere, integrerte 
kretser (IC), pakker av integrerte kretser, hybridintegrerte 
kretser, integrerte kretser laget for spesialbruk (ASIC), 
storskalaintegrasjon (LSI), storskalaintegrasjonskretser, 
leseminne (ROM), direkteminne (RAM), statisk 
direkteminne (SRAM), dynamisk direkteminne (DRAM) 
programmerbart leseminne (PROM), slettbart leseminne 
(EPROM), elektrisk slettbart leseminne (EEPROM), 
feltprogrammerbart leseminne  av(EPROM), 
elektriskefeltprogramerbart leseminne (FPROM), 
sentralprosessor enheter (CPU), lysfølsomme 
halvlederdetektorer (CCD), transistorer, galliumarsenid 
felteffekt transistorer og dioder og for konstruksjon av 
datamaskinlagerenheter, mikrodatamaskiner, 
dataportrekker, standardceller, halvledere, integrerte 
kretser (IC), pakker av integrerte kretser, hybridintegrerte 
kretser, integrerte kretser laget for spesialbruk (ASIC), 
storskalaintegrasjon (LSI), storskalaintegrasjonskretser, 
leseminne (ROM), direkteminne (RAM), statisk 
direkteminne (SRAM), dynamisk direkteminne (DRAM), 
programerbart leseminne (PROM), slettbart leseminne 
(EPROM), elektrisk slettbart leseminne (EEPROM), 
feltprogramerbart leseminne (FPROM), sentralprosessor 
enheter (CPU), lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), 
transi tOrer, galliumarsenid felteffekt transistorer og diodert, 
konstruksjon av datamaskinvare, datamaskinprogramvare, 
nettsteder og datamaskin nettverksystem for andre; 
konstruksjon av datamaskinlagerenheter, 
mikrodatamaskiner, dataportrekker, standardceller, 
halvledere, integrerte kretser (IC), pakker av integrerte 
kretser, hybridintegrerte kretser, integrerte kretser laget for 
spesialbruk (ASIC), storskalaintegrasjon (LSI), 
storskalaintegrasjonskretser, leseminne (ROM), 
direkteminne (RAM), statisk direkteminne (SRAM), 
dynamisk direkteminne (DRAM) , programerbart leseminne 
(PROM) , slettbart leseminne (EPROM), elektrisk slettbart 
leseminne (EEPROM), feltprogramerbart leseminne 
(FPROM), sentralprosessor enheter (CPU), lysfølsomme 
halvlederdetektorer (CCD), transistorer, galliumarsenid 
felteffekt transistorer og dioder; tilveiebringelse for andre av 
informasjon relatert til datamaskinvare og 
datamaskinprogramvare; tilveiebringelse for andre av 
informasjon via lokalt og globalt datamaskin 
informasjonsnettverk; tilveiebringelse for andre av 
informasjon angående datamaskinminner, 
mikrodatamaskiner, dataportrekker, standardceller, 
halvledere, integrerte kretser (IC), pakker av integrerte 
kretser, hybridintegrerte kretser, integrerte kretser laget for 
spesialbruk (ASIC), storskalaintegrasjon (LSI), 
storskalaintegrasjonskretser, leseminne (ROM), 
direkteminne (RAM), statisk direkteminne (SRAM), 
dynamisk direkteminne (DRAM), programmerbart 
leseminne (PROM), slettbart leseminne (EPROM), elektrisk 
slettbart leseminne (EEPROM), feltprogrammerbart 
leseminne (FPROM), sentralprosessor enheter (CPU), 
lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), transistorer, 
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galliumarsenid felteffekt transistorer og dioder, og for 
konstruksjon av datamaskinlagerenheter, 
mikrodatamaskiner, dataportrekker, standardceller, 
halvledere, integrerte kretser (IC), pakker av integrerte 
kretser, hybridintegrerte kretser, integrerte kretser laget for 
spesialbruk (ASIC), storskalaintegrasjon (LSI), 
storskalaintegrasjonskretser, leseminne (ROM), 
direkteminne (RAM), statisk direkteminne (SRAM), 
dynamisk direkteminne (DRAM), programmerbart 
leseminne (PROM), slettbart leseminne (EPROM), elektrisk 
slettbart leseminne (EEPROM), feltprogrammerbart 
leseminne (FPROM), sentralprosessor enheter (CPU), 
lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), transistorer, 
galliumarsenid felteffekt transistorer og dioder konstruksjon 
av datamaskinvare, datamaskinprogramvare, nettsteder og 
datamaskinnettverksystem for andre; konstruksjon av 
datamaskinlagerenheter, mikrodatamaskiner, 
dataportrekker, standardceller, halvledere, integrerte 
kretsen (IC), pakker av integrerte kretser, hybridintegrerte 
kretser, integrerte kretser laget for spesialbruk (ASIC), 
storskalaintegrasjon (LSI), storskalaintegrasjonskretser, 
leseminne (ROM), direkteminne (RAM), statisk 
direkteminne (SRAM), dynamisk direkteminne (DRAM), 
programmerbart leseminne (PROM), slettbart leseminne 
(EPROM), elektrisk slettbart leseminne (EEPROM), 
feltprogrammerbart leseminne (FPROM), sentralprosessor 
enheter (CPU), lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), 
transistorer, galliumarsenid felteffekt transistorer og dioder; 
tilveibringelse for andre av informasjon relatert til 
datamaskinvare og datamaskinprogramvare; 
tilveiebringelse for andre av informasjon via lokalt og 
globalt datamaskininformasjonsnettverk; tilveiebringelse for 
andre av informasjon angående datamaskinminner, 
mikrodatamaskiner, dataportrekker, standardceller, 
halvledere, integrerte kretsen (IC), pakker av integrerte 
kretser, hybridintegrerte kretser, integrerte kretser laget for 
spesialbruk (ASIC), storskalaintegrasjon (LSI), 
storskalaintegrasjonskretser, leseminne (ROM), 
direkteminne (RAM), statisk direkteminne (SRAM), 
dynamisk direkteminne (DRAM), programmerbart 
leseminne (PROM), slettbart leseminne (EPROM), elektrisk 
slettbart leseminne (EEPROM), feltprogrammerbart 
leseminne (FPROM), sentranprosessor enheter (CPU), 
lysfølsomme halvlederdetektorer (CCD), transistorer, 
galliumarsenid felteffekt transistorer og dioder, og i området 
konstruksjon av datamaskinminner, mikrodatamaskiner, 
dataportrekker, standardceller, halvledere, integrerte 
kretser (IC), pakker av integrerte kretser, hybridintegrerte 
kretser, integrerte kretser laget for spesialbruk (ASIC), 
storskalaintegrasjon (LSI), storskalaintegrasjonskretser, 
leserminne (ROM), direkteminne (RAM), statisk 
direkteminne (SRAM), dynamisk direkteminne (DRAM), 
programmerbart leseminne (PROM), slettbart leseminne 
(EPROM), elektrisk slettbart leseminne (EEPROM), 
feltprogrammerbart leseminne (FPROM), 
sentralprosessorenheter (CPU), lysfølsomme 
halvlederdetektorer (CCD), transistorer, galliumarsenid 
felteffekt transistorer og dioder via lokalt og globalt 
datamaskininformasjonsnettverk; vedlikehold og 
oppdatering av datamaskinprogramvare og nettsteder; 
datamaskin nettverksystem analyser; tjenester relatert til 
teknisk overvåkning og inspeksjon av elektroniske 
apparater og instrumenter omfattende elektroniske 
datamaskiner; reparasjonstjenester av 
datamaskinprogramvare og nettsteder; tilveiebringelse av 
meteorologisk informasjon; kartleggingstjenester, geologisk 
kartlegging, forskning og prospektering; konstruksjon av 
maskiner, apparater og instrumenter omfattende deler 
herfor og utstyr bestående av disse maskiner, apparater og 
instrumenter; testing, utskilling og forskning av 
farmasøytiske produkter, kosmetikk og matvarer; forskning 
på bygging og byplanlegging; testing og forskning på 

forhindring av forurensning; elektrisk testing og forskning; 
byggeteknikkstesting og -forskning; prosessføring og andre 
juridiske tjenester og rådgivning; utleie og leasing av 
datamaskiner; forskning, utvikling og konstruksjon av 
halvlederinnretninger, integrerte kretser og elektroniske 
kretser; rådgivning, konsultasjon og tilveiebringelse av 
informasjon på området forskning; utvikling og konstruksjon 
av halvlederinnretninger, integrerte kretser og elektroniske 
kretser; utvikling, konstruksjon, programmering for andre og 
vedlikehold av datamaskinprogramvare; rådgivning, 
konsultasjon og tilveiebringelse av informasjon på området 
av utvikling, konstruksjon, programmering for andre og 
vedlikehold av datamaskinprogramvare; teknisk skriving for 
andre i form av skriving av manualer til forskning, utvikling 
og konstruksjon av halvlederinnretninger, integrerte kretser 
og elektroniske kretser; teknisk skriving for andre i form av 
skriving av manualer for datamaskinprogramvare; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke nedlastbar 
datamaskin programvare for utvikling, konstruksjon, testing 
og fabrikasjon av halvlederinnretninger, integrerte kretser 
og elektroniske kretser ved hjelp av et global datamaskin 
nettverk; konstruksjon av halvlederinnretninger, integrerte 
kretser og elektroniske kretser for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223365 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200307966 
(220) Inndato: 2003.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIPFINITY REFLECTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIPFINITY REFLECTIONS 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse 
av hud, hodebunn og hår; antiperspiranter og deodoranter 
for personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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7 
 

(111) Reg.nr.: 223366 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200006972 
(220) Inndato: 2000.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONOFF.COM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONOFF.COM 

(730) Innehaver: 
 Onoff AB , S-194 27 Upplands Väsby, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske måleinstrumenter, CD-brennere og 
CD-vekslere; fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere 
samt databehandlingsutstyr og tilbehør til samme. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking og 
ventilasjon. 
35 Elektronisk handel, nemlig salg via et globalt 
nettverk av brunevarer og hvitevarer, herunder 
audiovisuelle produkter, televisjonsapparater, DVD-spillere, 
videobåndspillere, prosjektorer, videokameraer, 
telekommunikasjonsprodukter, billedskjermer, skannere, 
datamaskiner, programvare, skrivere, CD-spillere, 
forsterkere, høytalere, stereoanlegg, bilstereo, 
klokkeradioer, MD-spillere, MP3- spillere, kassettspillere, 
radioer, DVD-filmer, filmer, PC-spill, spill, øretelefoner, 
kjøleskap, fryseskap, vaskemaskiner, tørketromler, 
oppvaskmaskiner, husholdningsmaskiner, 
kjøkkenmaskiner, kaffemaskiner, mikrobølgeovner, ovner, 
barberingsmaskiner, solarium, strykejern, fotbad, elektriske 
tannbørster, luftrensere, vekter, panelovner, oljeradiatorer, 
hårfjerningsapparater, hårklippere, hårtørrere, krølltanger, 
apparater for behandling og forming av hår, fotoapparater, 
kameraer,telefoner, mobiltelefoner, deler, tilbehør og utstyr 
til de forannevnte varer. 
38 Datastyrt sending (overføring) av beskjeder (tekst 
ogleller lyd) og bilder, utsendelse av beskjeder og bilder 
over elektroniske media; overføring og/eller sending av 
databaseinformasjon via telenettet eller trådløse 
radiobølger, telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223367 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200300038 
(220) Inndato: 2003.01.03 
(300) Søknadsprioritet 2002.07.04 IE 2002/01340 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA TASCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA TASCA 

(730) Innehaver: 
 La Tasca Restaurants Ltd , 55 Bradshawgate, Bolton, BL 1 

1DR, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223368 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200308126 
(220) Inndato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMOS 

(730) Innehaver: 
 Fartskriver AS , Persvei 82, 0508 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kameraer, videokameraer, monitorer, 

DVDspillere, TV-apparater, TV-skjermer, TV-tunere; 
ryggekameraer for landkjøretøyer og vannkjøretøyer 
bestående av videokameraer og monitorer; kombinerte 
overvåknings- og medieavspillingssystemer for 
landkjøretøyer og vannkjøretøyer bestående av 
ryggeovervåkningskameraer, monitorer, videospillere, 
DVD-spillere, TV-apparater, TVskjermer og/eller TV-tunere.

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223370 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200307879 
(220) Inndato: 2003.08.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SATINELA 

(730) Innehaver: 
 Union Vitivinicola SA Vinedos en Cenicero , Carretera de 

Logrono, s/n, 26350 CENICERO (LA RIOJA), ES 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223371 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200010019 
(220) Inndato: 2000.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROCKY MOUNTAIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROCKY MOUNTAIN 

(730) Innehaver: 
 Groupe Procycle Inc/Procycle Group Inc, also doing 

business as Rocky Mountain Bicycles , 9095, 25th Avenue, 
Saint Georges, Beauce, QC G6A 1A1, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Sykler, deler og tilbehør dertil. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 223373 
(151) Reg.dato.: 2004.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.17 

(210) Søknadsnr.: 200000011 
(220) Inndato: 2000.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OSCAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSCAR 

(730) Innehaver: 
 Oscar de la Renta Ltd , 550 Seventh Avenue, New York, 

NY 10018, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Parfymer, Eau de Cologne, velluktende 
toalettvann, parfymert toalettmelk for kroppspleie, parfymert 
krem, vann og pudder for kroppspleie, etterbarberingskrem, 
barberingspreparater og etterbarberingsvann, bad- og 
dusjgeler, såper, deodoranter for personlig bruk, talkum for 
toalettbruk, hudpleieprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223374 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200101460 
(220) Inndato: 2001.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEONET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEONET 

(730) Innehaver: 
 Neonet AB , P.O.Box 7545, S-103 93 Stockholm, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datasoftware; forhåndsregisterte 

dataprogrammer for verdipapirtransaksjoner i realtid. 
36 Finansielle tjenester. 
42 Tilveiebringelse av adkomst til databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223375 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200208415 
(220) Inndato: 2002.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALTOZEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALTOZEST 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Enterprises SA , 6, Circuit de la Foire Internationale, 

1347 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske produkter for urologisk og 
gynekologisk bruk; inkontinenspreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223376 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200010487 
(220) Inndato: 2000.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pendulum 

(730) Innehaver: 
 Pendulum Instruments AB , P.O. Box 541, S-162 15 

Vällingby, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater og instrumenter for måling, beregning 
og kalibrering: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for måling og 
analyse av tid, spenning, frekvens og andre lignende 
parametere; apparater og instrumenter for prøving; 
systemer for telekommunikasjonstesting; generatorer for 
elektroniske eller analoge pulser til bruk i elektroniske eller 
telekommunikasjonsrelaterte systemer; 
frekvensreferanseenheter; deler og komponenter til alle 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223377 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200307697 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIO-PLEX 

(730) Innehaver: 
 Bio-Rad Laboratories Inc , 1000 Alfred Nobel Drive, 

CA94547 HERCULES, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske og biologiske reagenser til bruk med 
vitenskapelige laboratorieinstrumenter for protein-, 
nukleinsyre-, eller immunoassayanalyse innen feltene 
medikament- og medisinoppdagelse, in-vitro-diagnostikk og 
biomedisinsk diagnose. 
9 Vitenskapelige laboratorieinstrumenter og relatert 
datasoftware til bruk ved protein-, nukleinsyre-, eller 
immunoassayanalyse innen feltene medikament- og 
medisinoppdagelse, in-vitrodiagnostikk og biomedisinsk 
diagnose. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223378 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200307695 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.14 US 78/237,487 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNER CHILD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNER CHILD 

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc , 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hudpleieprodukter inkludert kremer, lotions and 

geleer; hårpleieprodukter inkludert sjampoer og balsam; 
bade- og kroppspleieprodukter inkludert kroppssjampoer og 
geleer, puddere og såpestykker; tannkrem og 
solbeskyttende produkter inkludert solkremer, kremer, oljer 
og geleer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223379 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200012482 
(220) Inndato: 2000.10.13 
(300) Søknadsprioritet 2000.10.09 EM 001892512 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 kamera 

(730) Innehaver: 
 Kamera Holding AB , Drottninggatan 92-94, S-111 36 

Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske apparater, datamaskiner og 

dataprogrammer for bruk innen produksjon og formidling av
bildemateriell over nettverk, herunder bredbåndsnettverk 
eller 
globalt datanettverk. 
35 Bistand med utarbeidelse og produksjon av 
bildemateriell; informasjon i forbindelse med programformat
og konsept innen finansiell informasjon, utdanning, nyheter,
sport, underholdning, kultur. 
38 Nyhetsbyråvirksomhet, fjernsynssending, 
radiosending, telekommunikasjon, kringkasting. 
41 Produksjon av programmer og konsepter innen 
televisjon, film og radio for sending og distribusjon via 
elektroniske nettverk; produksjon av bildemateriell. 
42 Utvikling og produksjon av hard- og software for 
bruk i forbindelse med salg og lisensiering av bildemateriell; 
utvikling og produksjon av bildemateriell; lisensiering av 
immaterielle rettigheter, som for eksempel bevegelig 
bildemateriell; lisensiering av programformat og konsepter 
innen finansiell informasjon, utdanning, nyheter, sport, 
underholdning; nyhetsformidlingsvirksomhet, 
nyhetsrapporteringstjenester, journalistikk; informasjon i 
forbindelse med utvikling og produksjon av hard- og 
software; informasjon i forbindelse med lisensiering av 
immaterielle rettigheter, som for eksempel bevegelig 
bildemateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223380 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200307897 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOPLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOPLEX 

(730) Innehaver: 
 Bio-Rad Laboratories Inc , 1000 Alfred Nobel Drive, 

CA94547 HERCULES, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske og biologiske reagenser til bruk med 
vitenskapelige laboratorieinstrumenter for protein-, 
nukleinsyre-, eller immunoassayanalyse innen feltene 
medikament- og medisinoppdagelse, in-vitro-diagnostikk og 
biomedisinsk diagnose 
9 Vitenskapelige laboratorieinstrumenter og relatert 
datasoftware til bruk ved protein-, nukleinsyre-, eller 
immunoassayanalyse innen feltene medikament- og 
medisinoppdagelse, invitro-diagnostikk og biomedisinsk 
diagnose 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223381 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200209121 
(220) Inndato: 2002.10.01 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.10 EM 002844991 
(540) Gjengivelse av merket: 

MERMAID MEDICAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MERMAID MEDICAL 

(730) Innehaver: 
 Mermaid Medical A/S , DK-3600 Fredriksund, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; deler, tilbehør og 
tilleggsutstyr til de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223382 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200114246 
(220) Inndato: 2001.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NorgesGruppen 

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA , Postboks 2775 Solli, 0204 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved ledelse av administrasjon av 

bedrifter; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning 
om og formidling av avtale og anskaffelse og salg av varer 
samt sortementsrådgivning innenfor dagligvaresektoren. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223383 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200302700 
(220) Inndato: 2003.03.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 paragon 

(730) Innehaver: 
 TATLER AS , Bogstadveien 11 A, 0355 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Selmer DA , Postboks 1324 Vika, 0112 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 



 registrerte varemerker 2004.06.28 - 27/04

 

12 
 

(111) Reg.nr.: 223384 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200111055 
(220) Inndato: 2001.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2001.04.30 EM 2199388 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOW 

(730) Innehaver: 
 Lufthansa Cargo AG , Flughafen-Bereich West, Building 

451, D-60546 Frankfurt, DE 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Rådgivning, planlegging, organisering, ledelse, 

og ledelse av operasjoner innenfor områdene transport, 
distribusjon, levering, logistikk, materialadministrasjon, 
lagerføring(warehousing), innbefattet slike tjenester levert 
via datamaskin; import og eksport; lagerhold; administrativ 
databehandling; kontorfunksjoner for logistikkplanlegging; 
informasjon, rådgivings- og konsulenttjenester knyttet til de 
forannevnte tjenester. 
39 Transport-, distribusjons- og leveringstjenester 
via luft, vei, jernbane og sjø; pakking emballering 
lagringstjenester, verditransport; lasthåndtering og 
frakttjenester, styring av logistikk og forsyningskjeder; 
logistikktjenester ved hjelp av datamaskin, sending og 
overføring av bilder, informasjon og e-post via data-, mobil- 
og telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av 
informasjon knyttet til transport, levering og logistikk; 
informasjon, rådgivings- og konsulenttjenester knyttet til 
transport, levering og logistikk; utstedelse av transport- og 
tollpapirer, sertifikater, dokumenter sa vel som verdipapirer 
for varer. 
42 Ingeniørvirksomhet, forskning og utvikling 
innenfor området logistikk; informasjon, rådgivnings- og 
konsulenttjenester knyttet til de forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223386 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200307509 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RSVECTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RSVECTOR 

(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  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223387 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200114748 
(220) Inndato: 2001.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESISTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESISTO 

(730) Innehaver: 
 HKS Intellectual Properties Ltd , P.O. Box 957, Offshore 

Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG 
(740) Fullmektig: 

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

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223388 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200202584 
(220) Inndato: 2002.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CóNVEX 

(730) Innehaver: 
 Dica Reklame AS , Postboks 7013, 4674 Kristiansand S, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og skinnimitasjoner, samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, glassvarer, 
porselen, keramikk 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223389 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200204129 
(220) Inndato: 2002.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOBB -kom inn 

(730) Innehaver: 
 Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) , 7005 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bjørn Kvello, Postboks 973, 7410 Trondheim, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Inn- og utmelding av medlemmer og utsendelse 
av medlemstilbud. 
36 eiendomsomsetning; forretningsførsel for 
borettslag; forvaltning av egne og andres bygg. 
37 Boligbygging. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223390 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200206484 
(220) Inndato: 2002.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 opplev NORSK FOTBALL 

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

(730) Innehaver: 
 Opplev Norsk Fotball AS , Sognsveien 75 J, 0840 Oslo, NO

(740) Fullmektig: 
 Visle DA Haavind, V/adv.fm Anders Dahl, Postboks 359 

Sentrum, 0101 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Kontorrekvisita unntatt møbler, almanakker, 
bilder, fotografier, kalendere, postkort. 
18 Sekker, vesker, kofferter, lommebøker, mapper 
(dokument-), nøkkelpunger [lærvarer], paraplyer, 
parasoller, pengepung, ryggsekker, seddelbøker, 
spaserstokker, etuier for nøkler [lærvarer]. 
21 Barberkoster, drikkebeholdere, drikkeglass, 
flaskeåpnere, horn (sko-), kammer, kanner ikke av edelt 
metall, kjølebokser (bærbare-) ikke elektriske, krus ikke av 
edelmetall, plastkopper, termosflasker. 
25 Klær, fotballsko, sportssko. 
28 Lekeballer, baller for spill, 
beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], bord for 
fotballspill, leketøy, spill, spillkort. 
35 Reklamevirksomhet, annonser (spredning av 
reklame-), fjemsynsreklame, public relation [PR-
virksomhet], publisering av reklametekster, radioreklame og 
-annonsering, reklameannonser (utsendelse av-), 
reklamemateriell (utleie av-), reklameplass (utleie av-) 
41 Organisenng av sportskonkurranser, 
treningsleirtjenester, utgivelse av bøker, utleie av 
idrettsplasser og stadium, utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223391 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200308971 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CESAVESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CESAVESS 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223392 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309041 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TALUS 

(730) Innehaver: 
 Hyundai Motor Co , 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 

KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Passasjerbiler, sportsbiler, ambulanser, busser, 

lastebiler, omnibusser, motorer for landkjøretøyer, bil-
karosserier, støtfangere for kjøretøyer, understell for 
kjøretøyer, hjul for kjøretøyer, og deler og tilbehør (ikke 
inkludert i andre klasser)for alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223393 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200301883 
(220) Inndato: 2003.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPRICAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPRICAN 

(730) Innehaver: 
 Pulp and Paper Research Institute of Canada , 570 St 

John's Boulevard, Pointe Claire, QC H9R 3J9, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring via 
informasjon til den brede offentlighet av en bedre forståelse 
av industrien som helhet og, innenfor handel, å fremme et 
behørig og korrekt offentlig bilde av industrien, via 
normalarbeid av medlemsforeningen og de samlede 
bestrebelser av alle dens medlemmer; konsulenttjenester. 
41 Tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av 
utdannelsesvirksomhet og informasjonstjenester med 
hensyn til forskning, utførelse av eksperimentell 
virksomhet, samt standarder, via publikasjonsmedia, 
kataloger, brosjyrer, programvare og annen elektrisk 
kommunikasjon og lignende media; tilveiebringelse og 
tilgjengeliggjøring av opplæring av kvalifisert arbeidskraft; å 
tilveiebringe og tilgjengeliggjøre fundamental kunnskap via 
forskning og utvikling; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring 
av bibliotektjenester og oppslagsverk. 
42 Idéskapning, utvikling, overvåking, assistanse, 
forskning og utførelse av eksperimentelt arbeid av enhver 
karakter som behøves av medlemmer av søkers forening 
eller av cellulose- og papirindustrien som helhet eller av 
andre industrier relatert eller forbundet på en eller annen 
måte med cellulose- og papirindustrien eller 
skogsindustrien, samt etablering, bestemmelse og 
overvåking av standarder i eller relatert til slike industrier; 
test-, kalibrerings- og analysevirksomhet; publisering og 
implementering av nye metoder og prosesser; 
kontraktforskning; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av 
visse eiendomsrettigheter for medlemmer av foreningen; 
planlegging, design og utvikling av maskineri, nye 
instrumenter og metoder av forskning og teknologisk 
kontroll; konsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223394 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309042 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISNEY HEROES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISNEY HEROES 

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

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler.  
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 databaerere, dataprogrammer; 
disketter, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater.  
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.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
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; 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, sped, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast.  
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).  
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.  
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
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(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 223395 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309044 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.21 GB 2332785 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIVIXIOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIVIXIOR 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og 
stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223396 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200308577 
(220) Inndato: 2003.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOURISH THE CHILDREN 

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

(730) Innehaver: 
 First Harvest International , 75 West Center Street, Provo, 

Utah 84601-4483, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Matprodukter, nemlig delvis preparerte og 

pakkede blandinger av supper og matretter som inneholder 
konservert, kokt og tørket mat, grønnsaker og/eller soya 
produkter. 
30 Matprodukter, nemlig preparerte og pakkede 
blandinger og matretter som primært inneholder mel, ris 
eller andre kornsorter; preparert og pakkede blandinger og 
matretter som primært inneholder brød eller kornsorter. 
35 Tilrettelegging av donasjon av matvareprodukter 
fra konsumenter til ikke kommersielle organisasjoner 
gjennom direkte salg av handelsvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223397 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309045 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.28 GB 2341910 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXTHERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXTHERO 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og 
stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223398 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309213 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OBIKWA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OBIKWA 

(730) Innehaver: 
 Drostdy Wines Ltd , Stellenbosch, ZA 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker ( unnrtatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 223399 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200308528 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.31 US 78/232,065 

2003.03.31 US 78/232,070 
(540) Gjengivelse av merket: 

KENAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KENAI 

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

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223401 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200309215 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLIA 

(730) Innehaver: 
 STS Solia AS , Øvre Slottsgate 12B, 0157 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Organisering av reiser; turoprtører. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223402 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200211276 
(220) Inndato: 2002.11.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDIAHUSET BERNER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDIAHUSET BERNER 

(730) Innehaver: 
 Dagbladet AS , Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Aviser, magasiner, tidsskrifter, bulletiner, hefter 
og bøker. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsstudier og -undersøkelser;  meningsundersøkelser 
og -målinger; radio- og fjernsynsreklame og -annonsering; 
utleie av reklameplass; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
36 Forretninger med fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende 
forretninger med fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av 
fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og 
kontorer; informasjon og rådgivning relatert til de 
forannevnte tjenester. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
internettkommunikasjonstjenester; 
satelittkommunikasjonstjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; datanettoppbyggingstjenester; 
kommunikasjonstjenester via globale nettverk og andre 
elektroniske hjelpemidler; on-line informasjon og 
databasetjenester; tilveiebringelse/forsyning av 
informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og 
bilder for tilgang via globale nettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske 
publikasjoner, data og databaser; utleie og leasing av 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og av 
elektroniske apparater og -instrumenter for 
datakommunikasjon; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
40 Bearbeidelse av materialer, fremkalling, kopiering 
og bearbeidelse av filmer og bilder; fotogravyrtjenester, 
fotosettingstjenester; trykking og 
trykkerivirksomhetstjenester. 
41 Utdannelsestjenester; opplæringstjenester; 
underholdningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
reportasjetjenester, herunder nyhetsreportasjetjenester; 
tekstforfattervirksomhet; utgivelse/publisering av tekster 
(andre enn reklametekster), bøker og tidsskrifter; 
fotografering og fotoreportasjetjenester; digital 
bildebearbeidelse; elektronisk setting (for trykking); 
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; 
filmproduksjon og filmstudiotjenester; dubbetjenester; 
publiseringstjenester; publisering av elektroniske boker, 
tidsskrifter og tekster (andre enn reklametekster) on-line; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); organisering og ledelse av seminarer og 
konferanser; utleie og utlan av audio/video-opptak; 
informasjon og radgivning relatert til de forannevnte 
tjenester. 
42 Design og utvikling av computer hardware; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av computer 

software og databaser; EDB-programmering; 
gjenoppretting av data; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysiske til elektroniske media; utleie av 
computer hardware og software; utleie av tilgangstid ved 
bruk av databaser; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter, utleie av software, informasjon og 
rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. 
45 Kontaktformidling. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223403 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200303160 
(220) Inndato: 2003.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAN FORLAG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAN FORLAG 

(730) Innehaver: 
 Idè-Trykk AS , Postboks 263, 2302 Hamar, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 40 Trykkerivirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223404 
(151) Reg.dato.: 2004.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.22 

(210) Søknadsnr.: 200306243 
(220) Inndato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 x-tra 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 

og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
4 Smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for 
belysning. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
6 Aluminiumsfolie for husholdningsbruk, 
aluminiumsemballasje og -produkter for husholdningsbruk. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver; -høvler og -maskiner. 
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; 

brannslukningsapparater. 
10 Tåteflasker, smokker for tåteflasker. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet 
13 Fyrverkerisaker. 
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. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materiafer, 
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). 
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, spell, 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. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34 Tobakk, artikler for røkere, fyrstikker. 
35 Videresalg av varer forekommende i butikker og 
stormarkeder, maredsføring og kundeinformasjon ved 
videresalg av varer forekommende i butikker og 
stormarkeder. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223405 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200305624 
(220) Inndato: 2003.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRIGOTERM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRIGOTERM 

(730) Innehaver: 
 AS Frigoterm , Gjellebekkstubben 9-11, 3420 Lierskogen, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av kjøletekniske komponenter. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 223406 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309881 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223407 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309882 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223408 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309883 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223409 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309884 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223410 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309885 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223411 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309886 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(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: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is.  
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt.  
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223412 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307511 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RS 

(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  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223413 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200304404 
(220) Inndato: 2003.05.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PHODOC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PHODOC 

(730) Innehaver: 
 Odfjell Offshore AS v/Nils Petter Aall , Postboks 33, 5061 

Kokstad, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innregistrerte dataprogrammer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; modifikasjon 
av hus, bygninger, bruer, demninger eller kraftledninger; 
malevirksomhet; rørleggervirksomhet; 
taktekkingsvirksomhet; inspeksjon av byggeprosjekter; 
utleie av verktøy og byggemateriell. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, juridiske tjenester, ingeniørtjenester i 
form av taksering, vurdering, forskning og rapportering 
innen feltene vitenskap og teknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223414 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200304401 
(220) Inndato: 2003.05.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFEZONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFEZONE 

(730) Innehaver: 
 Odfjell Offshore AS v/Nils Petter Aall , Postboks 33, 5061 

Kokstad, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innregistrerte dataprogrammer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; modifikasjon av hus, bygninger, 
bruer, demninger eller kraftledninger; malevirksomhet; 
rørleggervirksomhet; taktekkingsvirksomhet; inspeksjon av 
byggeprosjekter; utleie av verktøy og byggemateriell. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester, ingeniørtjenester i 
form av taksering, vurdering, forskning og rapportering 
innen feltene vitenskap og teknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223415 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200303518 
(220) Inndato: 2003.04.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEAL AFTER MEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEAL AFTER MEAL 

(730) Innehaver: 
 Lunch-huset Baguetten AS , Torgallmenningen 3 B, 5014 

Bergen, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

 (111) Reg.nr.: 223417 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200304402 
(220) Inndato: 2003.05.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERMIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERMIT 

(730) Innehaver: 
 Odfjell Offshore AS v/Nils Petter Aall , Postboks 33, 5061 

Kokstad, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Innregistrerte dataprogrammer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; modifikasjon av hus, bygninger, 
bruer, demninger eller kraftledninger; malevirksomhet; 
rørleggervirksomhet; taktekkingsvirksomhet; inspeksjon av 
byggeprosjekter; utleie av verktøy og byggemateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223418 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200303786 
(220) Inndato: 2003.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOP 30 

(730) Innehaver: 
 Top 30 SL , Poligono Demaqua 18-19, 33418 Gozon, 

Asturias, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Klatrevegger, paneler til bruk på klatrevegger, 

håndtak og grep til bruk på klatrevegger, treningstavler for 
klatring/bestigning, sportsapparater. 
37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
klatrevegger og idrettsbaner. 
41 Organisering av sportsaktiviteter og konkurranse; 
utleie av sportsarenaer og idrettsbaner. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223419 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309889 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.17 US 76/545471 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOVERIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOVERIS 

(730) Innehaver: 
 Bio Veris Corp , Gaithersburg, MD 20877, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Reagenser og preparater til diagnostikk for bruk 
ved vitenskapelig og medisinsk forsknings; 
forskningsreagenser til industriel bruk, nemlig til mattesting.
5 Diagnosetestredskaper bestående hovedsakelig 
av biologiske reagenser og instrumenter til bruk ved 
deteksjon av agenter som forårsaker smittsomme 
sykdommer; diagnosereagenser til klinisk og medisinsk 
laboratoriebruk; farmasøytiske produkter. 
9 Laboratorieapparater, nemlig biologiske, 
biokjemiske, og kjemiske analysatorer til 
forskningsundersøkelser og -analyser; programvarer til drift 
og kontroll av laboratorieapparater, nemlig biologiske, 
biokjemiske, og kjemiske analysatorer til forsknings- og 
diagnoseanalyser innen medisin og forskning. 
10 Medisinske diagnoseapparater, nemlig 
biologiske, biokjemiske, og kjemiske analysatorer til 
medisinske diagnoseanalyser og tester. 
42 Medisinsk og vitenskaplig forskning og 
utviklingstjenester innen feltene for oppdagelse av medisin, 
utvikling av medisin, medisinsk diagnose, og biologisk 
deteksjon; diagnostiske testingstjenester innen utvikling av 
medisin, sykdomdiagnotisering og -behandling, 
matsikkerhet og biologisk deteksjon; rådgivningstjenester 
innen biologisk deteksjon og biologisk forsvar; medisinsk 
og vitenskapelig forskning. 
44 Medisinsk testing og medisinske tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223420 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200211275 
(220) Inndato: 2002.11.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERNER MEDIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERNER MEDIA 

(730) Innehaver: 
 Dagbladet AS , Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Aviser, magasiner, tidsskrifter, bulletiner, hefter 
og bøker. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsstudier og -undersøkelser;  meningsundersøkelser 
og -målinger; radio- og fjernsynsreklame og -annonsering; 
utleie av reklameplass; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
36 Forretninger med fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende 
forretninger med fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av 
fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og 
kontorer; informasjon og rådgivning relatert til de 
forannevnte tjenester. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
internettkommunikasjonstjenester; 
satelittkommunikasjonstjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; datanettoppbyggingstjenester; 
kommunikasjonstjenester via globale nettverk og andre 
elektroniske hjelpemidler; on-line informasjon og 
databasetjenester; tilveiebringelse/forsyning av 
informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og 
bilder for tilgang via globale nettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske 
publikasjoner, data og databaser; utleie og leasing av 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og av 
elektroniske apparater og -instrumenter for 
datakommunikasjon; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
40 Bearbeidelse av materialer, fremkalling, kopiering 
og bearbeidelse av filmer og bilder; fotogravyrtjenester, 
fotosettingstjenester; trykking og 
trykkerivirksomhetstjenester. 
41 Utdannelsestjenester; opplæringstjenester; 
underholdningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
reportasjetjenester, herunder nyhetsreportasjetjenester; 
tekstforfattervirksomhet; utgivelse/publisering av tekster 
(andre enn reklametekster), bøker og tidsskrifter; 
fotografering og fotoreportasjetjenester; digital 
bildebearbeidelse; elektronisk setting (for trykking); 
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; 
filmproduksjon og filmstudiotjenester; dubbetjenester; 
publiseringstjenester; publisering av elektroniske bøker, 
tidsskrifter og tekster (andre enn reklametekster) on-line; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); organisering og ledelse av seminarer og 
konferanser; utleie og utlån av audio/video-opptak; 
informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte 
tjenester. 
42 Design og utvikling av computer hardware; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av computer 

software og databaser; EDB-programmering; 
gjenoppretting av data; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysiske til elektroniske media; utleie av 
computer hardware og software; utleie av tilgangstid ved 
bruk av databaser; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter, utleie av software, informasjon og 
rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. 
45 Kontaktformidling. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223421 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200308946 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(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: 
 Milliman Global Inc , 1301 Fifth Avenue, 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  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223423 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200208813 
(220) Inndato: 2002.09.23 
(300) Søknadsprioritet 2002.06.18 EM 2738805 
(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:  
 43 Midlertidig innlosjering; hotellreservering; 

reservering av innkvartering; bestilling av hotell- og 
motellrom; reservering av innkvartering på flyplasser; 
formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater); 
hotellreservering; reservering av 
selvbetjeningsinnkvartering; innkvarteringsbyråtjenester; 
reservering av innkvartering; turisthytter; hotell- og 
motelltjenester; fremskaffelse av midlertidig innlosjering og 
mat og drikke ved flyplasser, bussholdeplasser og 
havneterminaler; bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bestillingstjenester (restauranter); informasjons- og 
rådgivningstjenester fremskaffet ved bruk av en interaktiv 
database vedrørende innlosjering; arrangering og drift av 
tjenester for innlosjering; restauranter, tilbringing av mat og 
drikke, kantiner og kafeteriaer knyttet til sports- og 
opplevelses- og aktivitetsferier; søketjenester knyttet til 
innlosjering; fremskaffelse av alle forannevnte tjenester ved 
bruk av Internet og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet, rådgivning 
og informasjonstjenester knyttet til de foran nevnte 
tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223424 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200308132 
(220) Inndato: 2003.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTARCTIC QUEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTARCTIC QUEST 

(730) Innehaver: 
 Antarctic Quest Hans-Kjell Larsen , Postboks 123, 1556 

Son, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 38 Informasjonsbyråer; elektronisk overføring av 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223425 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307889 
(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:  
 NOOMAS 

(730) Innehaver: 
 Jon-Terje Lepsøy, Rosenbergsgate 20, 5015 Bergen, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Vedlikehold og inspeksjon av 

fiskeoppdrettsanlegg, skip og andre offshore installasjoner; 
entrepenørarbeid under vann; skipsbygging; 
undervannsbygging; undervannsreparasjoner. 
39 Berging og flottberging av skip; sleping av skip; 
undervannsberging; heving av skip. 
42 Undervannsundersøkelser ved bruk av fjernstyrt 
miniubåt. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223426 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200310032 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(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: 
 K-Swiss Inc , 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, CA 

91361, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS v/Alf M Andersen , Postboks 1734, 7416 
Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Atletiske sko og sportssko, unntatt bowling sko, 

dagligsko, forrannevnte varer for menn, kvinner og barn; 
fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223427 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200308095 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPO LIGHT FOR LYSETS SKYLD 

(730) Innehaver: 
 Expolight AS , Postboks 194, 2026 Skjetten, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Utleie av belysning til messer for salg og 

markedsføring. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223428 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309188 
(220) Inndato: 2003.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-GO` 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C-GO` 

(730) Innehaver: 
 Lerum Brands AS , Postboks 159, 6851 Sogndal, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; 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. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt 
salatdressinger); krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; narringsmidler til dyr, malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223429 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200302375 
(220) Inndato: 2003.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MED HJERTET MIDT I BYEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MED HJERTET MIDT I BYEN 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo , Tollbugata 3, 0152 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for 

å dekke personlige behov. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 223430 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200302376 
(220) Inndato: 2003.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INGEN ER BARE DET DU SER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INGEN ER BARE DET DU SER 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo , Tollbugata 3, 0152 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for 

å dekke personlige behov. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223431 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200205960 
(220) Inndato: 2002.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2002.02.26 EM 002594828 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLAR 

(730) Innehaver: 
 Mejerigaarden Holding A/S , DK-7700 Thisted, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Spiseis;  ingredienser til spiseis, nemlig 
konfektyrvarer, herunder frosne konfektyrer; desserter (ikke 
inkludert i andre klasser); kaker og konditorkaker, herunder 
frosne; puddinger og fromasjer. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223432 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200308131 
(220) Inndato: 2003.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLOR INTRIGUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLOR INTRIGUE 

(730) Innehaver: 
 FD Management Inc , 300 Delaware Avenue, Wilmington, 

DE 19801, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk, nemlig sminke for ansiktet, lepper og 

kinn. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 223433 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200300326 
(220) Inndato: 2003.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stavdal 

(730) Innehaver: 
 Bautas AS , Postboks 14, 1375 Billingstad, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA , Postboks 1364 

Vika, 0114 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, utleie av byggekraner, 
byggmaskiner, byggvarmere, personløftere, stilas, samt 
utleie av andre maskiner og annet utstyr knyttet til bygg og 
anleggsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet, befraktningsvirksomhet, 
utleie av biler, containere, kjøretøyer og vogner. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223434 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200305224 
(220) Inndato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Best 

(730) Innehaver: 
 Best Stasjon AS , Mølleparken 4, 0459 Oslo, NO 

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

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

markedsføring av varer og tjenester som tilbys på 
bensinstasjoner; bistand, ledelse og organisering av 
innkjøp av varer og tjenester for tredjemann. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223435 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307298 
(220) Inndato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.13 US 78/225,171 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEWS CTP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEWS CTP 

(730) Innehaver: 
 ECRM Inc , 554 Clark Road, MA01876 TWEKSBURY, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computerskriveapparater og 

computertrykkeapparater, nemlig 
høyoppløsningsfotosettere og platesettere. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223436 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307759 
(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:  
 ECFINE 

(730) Innehaver: 
 Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd , 4-7, Doshomachi 3-

chome, Chuo-ku, 541-8514 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøtiske preparater og substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223437 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309054 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AFIB HIGHLIGHTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AFIB HIGHLIGHTS 

(730) Innehaver: 
 Cordis Corp , FL MIAMI LAKES, US 

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

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

 9 Elektroniske publikasjoner i form av et tidsskrift 
med fokus på atrieflimmer og diagnostiske og terapeutiske 
opsjoner relatert til dette. 
16 Publikasjoner i form av et tidsskrift med fokus på 
atrieflimmer og diagnostiske og terapeutiske opsjoner 
relatert til dette. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223438 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307757 
(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:  
 PRURISTAT 

(730) Innehaver: 
 Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd , 4-7, Doshomachi 3-

chome, Chuo-ku, 541-8514 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøtiske preparater og substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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(111) Reg.nr.: 223439 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200209805 
(220) Inndato: 2002.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANNASA 

(730) Innehaver: 
 Annasa Inc , 21411 Prairie Street, Chatsworth, CA 91311, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Diett- og helsekosttilsetninger, alle for medisinsk 

bruk; helsekosttilsetninger i form av vitaminer; mineraler, 
aminosyrer, fiske- og sjøoljer, antioksidanter, 
gjærprodukter, fibertilsetninger og urter; vitaminer, 
mineraler; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223440 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200307758 
(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:  
 WINFURAN 

(730) Innehaver: 
 Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd , 4-7, Doshomachi 3-

chome, Chuo-ku, 541-8514 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøtiske preparater og substanser. 

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 223441 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200211274 
(220) Inndato: 2002.11.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERNER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERNER 

(730) Innehaver: 
 Dagbladet AS , Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Aviser, magasiner, tidsskrifter, bulletiner, hefter 
og bøker. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsstudier og -undersøkelser;  meningsundersøkelser 
og -målinger; radio- og fjernsynsreklame og -annonsering; 
utleie av reklameplass; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
36 Forretninger med fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende 
forretninger med fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av 
fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og 
kontorer; informasjon og rådgivning relatert til de 
forannevnte tjenester. 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
internettkommunikasjonstjenester; 
satelittkommunikasjonstjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; datanettoppbyggingstjenester; 
kommunikasjonstjenester via globale nettverk og andre 
elektroniske hjelpemidler; on-line informasjon og 
databasetjenester; tilveiebringelse/forsyning av 
informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og 
bilder for tilgang via globale nettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske 
publikasjoner, data og databaser; utleie og leasing av 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og av 
elektroniske apparater og -instrumenter for 
datakommunikasjon; informasjon og rådgivning relatert til 
de forannevnte tjenester. 
40 Bearbeidelse av materialer, fremkalling, kopiering 
og bearbeidelse av filmer og bilder; fotogravyrtjenester, 
fotosettingstjenester; trykking og 
trykkerivirksomhetstjenester. 
41 Utdannelsestjenester; opplæringstjenester; 
underholdningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
reportasjetjenester, herunder nyhetsreportasjetjenester; 
tekstforfattervirksomhet; utgivelse/publisering av tekster 
(andre enn reklametekster), bøker og tidsskrifter; 
fotografering og fotoreportasjetjenester; digital 
bildebearbeidelse; elektronisk setting (for trykking); 
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; 
filmproduksjon og filmstudiotjenester; dubbetjenester; 
publiseringstjenester; publisering av elektroniske bøker, 
tidsskrifter og tekster (andre enn reklametekster) on-line; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); organisering og ledelse av seminarer og 
konferanser; utleie og utlån av audio/video-opptak; 
informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte 
tjenester. 
42 Design og utvikling av computer hardware; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av computer 
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software og databaser; EDB-programmering; 
gjenoppretting av data; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysiske til elektroniske media; utleie av 
computer hardware og software; utleie av tilgangstid ved 
bruk av databaser; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter, utleie av software, informasjon og 
rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. 
45 Kontaktformidling.  

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223442 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309439 
(220) Inndato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIÑA MAPO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIÑA MAPO 

(730) Innehaver: 
 Vina Concha Y Toro SA , Nueva Tajamar 481, Torre Norte 

Piso 15, Las Condes, Santiago, CL 
(740) Fullmektig: 

 Wikborg Rein & Co , Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vin og musserende vin. 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 223443 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 199810376 
(220) Inndato: 1998.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINNESOTA LYNX 

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

Secaucus, NJ 07094, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; audio-, video-, computer- 
og laserdisker; forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter; 
forhåndsinnspilte lyd- og videobånd, forhåndsinnspilte 
kompaktdisker; forhåndsinnspilte computerdisker; tilbehør 
for computere; computerprogrammer; software for 
computere og for videospill; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater, alle relatert til 
fremme av eller til basketballsport. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker og publikasjoner; 
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); spillkort; 
trykktyper; klisjeer, alle relatert til fremme av eller til 
basketballsport. 
25 Klær klær for sports- og fritidsbruk, inkludert 
fottøy og hodeplagg, alle relatert til fremme av eller til 
basketballsport. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
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unntatt golfhansker, golfkøller, golfkølleendestykker (golf 
iron) og golfballer, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, 
alle relatert til fremme av eller til basketballsport. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, alle relatert til fremme av eller til basketballsport.

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223444 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200309043 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIOSC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIOSC 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 223445 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200308972 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACUVERSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACUVERSE 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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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: 0583774 
(151) Int.reg.dato: 1991.11.20 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
1996.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 19974168 
(220) Notifikasjonsdato: 1997.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMEGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMEGA 

(730) Innehaver: 
 Markant Handels- und Service GmbH , Hanns-Martin-

Schleyer-Strasse 2, 77656 OFFENBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, 
dried and frozen fruit and vegetables 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0720302 
(151) Int.reg.dato: 1999.09.23 
(210) Nasj. ref.nr: 199911290 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 1999.03.25 FR 99/784148 
(540) Gjengivelse av merket: 

LE GOÛT DE LA NATURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LE GOÛT DE LA NATURE 

(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 Cheese, dairy products. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0724181 
(151) Int.reg.dato: 1999.10.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200000487 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 1999.04.28 FR 99/789153 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOBILE PLANET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOBILE PLANET 

(730) Innehaver: 
 Discodis , 18, Place Henri Bergson, F-75008 Paris, FR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific (other than for medical use), nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), 
rescue apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing apparatus, 
computers, laptop computers, notebooks, electronic 
agendas; telephone apparatus, personal wireless phones, 
mobile telephones, hand-free phone devices; telephone 
terminals and radiotelephones; answering machines; 
switchboards; modems; access software; computer 
servers, printers, computer printers, laser printers, ink-jet 
printers; pocket calculators; computer keyboards, mice, 
video screens, magnetic discs, optical discs, floppy discs; 
intercoms; computer interfaces, reading devices for data 
processing, compact disc players; computer software; 
computer screens, computer memories; scanners; video 
cameras, especially for videoconferences; bar-code 
readers; optical pens, microprocessors; electronic 
typewriters; electric batteries, electric cells, rechargeable 
accumulators, electrochemical generators. 
16 Catalogues, brochures, user manuals, books, 
magazines and newspapers; all goods relating to 
computing or the telecommunications. 
35 Telephone subscription to telecommunication 
services. 
37 Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; telephone installation and repair; telephone 
assistance for repairing computers and phones. 
38 Providing access to communications services 
and electronic communications networks; providing access 
for commercial transactions via electronic communications 
networks; telecommunication services; telephone services; 
communication between computer terminals; 
telecommunication services, namely organisation of hand-
free telephone conferencing; public radiotelephone 
services, car phone services, individual radiotelephone 
services; rental of telecommunication equipment; rental of 
modems; electronic mail; computer-aided transfer of 
messages and images; computer and telecommunication 
assistance provided by phone. 
41 Training in computers and telecommunications. 
42 Computer programming; design and 
development of computer software; leasing access time to 
a computer data base; computer rental; rental of computer 
software; software maintenance; computer and software 
consultancy; telephone support for software maintenance. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0729310 
(151) Int.reg.dato: 2000.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200004383 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.04.06 
(300) Søknadsprioritet: 1999.07.13 DE 399 40 930.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

TQMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TQMS 

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

VAUMARCUS, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Arranging and conducting educational 

academies, conferences, seminars, workshops and events 
in the field of quality management. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0757312 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200107746 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.06.14 
(300) Søknadsprioritet: 2000.11.16 DK VA 2000 04814 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRANDHOUSE.COM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRANDHOUSE.COM 

(730) Innehaver: 
 Brandhouse A/S , Århusgade 108E, 3. Sal, 2100 

KØBENHAVN Ø, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software, hardware and peripheral equipment 

therefor (not included in other classes). 
35 Systematising information in computer 
databases, compiling and recording of information in 
computer databases, business management; business 
administration. 
38 Telecommunications, communication and 
transfer of data via the Internet. 
42 Technical advice regarding purchasing and use 
of computer hardware and software, design of computer 
programmes and computer programming. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0778241 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200204661 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFARI 

(730) Innehaver: 
 Steiner-Optik GmbH , Dr Hans-Fritsch-Strasse 9, D-95448 

Bayreuth, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Binoculars, rifle scopes and spotting scopes. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0779373 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200205302 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.30 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.27 CH 498123 
(540) Gjengivelse av merket: 

TPC INTERNATIONAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TPC INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 tv productioncenter zürich ag , Fernsehstrasse 1-4, CH-

8052 Zürich, CH 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Films as finished goods; optical, magnetic and 

electronic data media containing sound and/or images; 
computer and data processing software and programs; 
downloadable electronic publications. 
16 Printed matter; photographs; artists' supplies; 
instructional or teaching material (except apparatus). 
20 Furniture, mirrors, picture frames; products, 
included in this class, of wood, cork, reed, rush, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials 
or of plastic materials. 
21 Household and kitchen utensils and containers 
(neither of precious metals, nor coated therewith); 
glassware, porcelain and earthenware included in this 
class. 
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
included in this class; theatrical masks. 
38 Television program broadcasting; transmission of 
electronic information; telecommunication services, 
including transmission, dissemination and broadcasting of 
audio and video material via computer networks. 
41 Entertainment, including television entertainment; 
sporting and cultural activities; television program creation 
and/or editing; production of television programs; film 
production; production of motion pictures, video and 
television films; scriptwriting services; publication of texts; 
publication and rental of all types of data media; rental of 
show scenery. 
42 Provision of access time to data banks and 
communication networks; rental of computer software; 
technical consulting regarding setting up television studios. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0779728 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200205407 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INSET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INSET 

(730) Innehaver: 
 Unomedical A/S , Engmosen 1, 3540 LYNGE, DK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 An infusion set for use in connection with insulin 

pump treatment of diabetics. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0785021 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200208340 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2001.07.23 DE 301 43 906.0/26 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASLER 

(730) Innehaver: 
 Hermann Basler Haar-Kosmetik Versandhaus-Produktion , 

Gansäcker 20, D-74317 Bietigheim-Bissingen, DE 
(740) Fullmektig: 

 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 
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, hair dyes, shampoos, hair care preparations, 
depilatory preparations, care products for hides; dentifrices; 
false fingernails, false eyelashes; cotton wool; cotton wool 
strips, cotton wool sticks for cosmetic purposes. 
5 Preparations for health care; food supplements in 
the form of vitamins and minerals; plasters, materials for 
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin.
8 Hand implements (hand-operated) for 
hairdressers and hairdressing purposes; cutlery, forks and 
spoons; scissors, razors, manicure implements, eyelashes 
shapers, eyebrow shapers of metal; cases, bags and 
chests for the aforesaid cutlery; electric depilation 
appliances, electric hair cutting apparatus, electric 
manicure and pedicure apparatus; electric crimping irons. 
9 Photographic apparatus, electric hair curlers; 
scales, photographic, cinematographic and optical 
apparatus, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, phonograph 
records, video cassettes for training purposes in 
hairdressing and cosmetics; data processing apparatus, 
computer software. 
10 Artificial limbs, artificial fingernails, artificial 
eyelashes, artificial pupils, teeth; orthopaedic inner soles, 
orthopaedic articles; condoms; electric massage apparatus; 
electric spraying apparatus for medical purposes 
(vaporisers). 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply; 
sanitary installations, in particular wash-hand bowls 
(lavatory); electric hair dryers. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials included in this class, in particular ruffles made of 
paper for use by hairdressers, trimming paper, table 
napkins of paper, hand towels of paper; printed matter; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; office requisites 
(except furniture), card index boxes; plastic materials for 
packaging, included in this class; playing cards. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made from these materials included in this class, in 
particular bags, small leather goods, vanity cases, trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; clothing bags 
for travelling. 
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20 Furniture, mirrors, picture frames. 
21 Utensils and containers for household, kitchen or 
hairdressing purposes (not of precious metal or coated 
therewith); combs, sponges, brushes, cases, bags and 
chests adapted to contain combs, sponges and brushes; 
articles for cleaning purposes, glassware, porcelain and 
earthenware, included in this class. 
22 Tarpaulins, included in this class, string, sacks, 
included in this class. 
24 Textiles and textile goods included in this class; 
bed and table covers; terry towelling cloths, handkerchiefs. 
25 Clothing, namely protective aprons and clothes 
for dyeing and capes for hairdressing; footwear, headgear 
namely bathing and shower caps, beach, sauna and 
cosmetic caps; inner soles. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid, hair 
pins, hair clips, barrettes (hair-slides), hair bands, toupees, 
tresses of hair, ribbons, curlers for permanent waves, hair 
ornaments of fabric, tortoiseshell and non-precious metals; 
artificial flowers; shoe laces, hair nets. 
28 Games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, included in this class; decorations for Christmas 
trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0786903 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200209570 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 port technology 

(536) Unntaksanmerkning: 
 The words "port teknologi" are excluded from the legal 

protection 
(730) Innehaver: 

 Gottwald Port Technology GmbH , Forststrasse 16, 40597 
DÜSSELDORF, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines, mechanical apparatus and mechanical 
devices in the field of handling and lifting equipment and 
vehicular technology, mobile cranes, essentially telescopic 
cranes, lattice mast cranes, dock cranes and railway 
cranes, crane and handling devices, gantry cranes; column 
jib cranes, order pickers, transposition bridges, devices for 
handling long objects, container handling devices. 
9 Electrical and electronic apparatus, devices and 
instruments for the open-loop and closed-loop control of 
handling and lifting machines and devices, essentially 
process computers, data transmission units. 
12 Driverless transportation vehicles. 
37 Installation, fitting, repair, maintenance and 
preventive maintenance of the aforementioned goods. 
42 Project-design, planning, layout and development 
of devices, systems and facilities in the field of vehicular 
technology and lifting and handling equipment, in particular 
of handling systems for ports; services of an engineer, 
physicist, chemist, control technician, system technician, 
technical consultancy and expert activities; elaboration of 
technical expert opinions, materials testing, building 
planning and construction planning, development and 
generation of data processing programs, in particular of 
logistics and control software in the field of handling 
systems for ports. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0787650 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200209986 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.10 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.17 BX 705933 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COFFEE CORNER 

(730) Innehaver: 
 Carestel NV , 3, Maaltekouter, B-9051 Sint-Denijs-

Westrem, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Services provided by hotels, restaurants, cafes 
and caterers; services provided by kitchen chefs; cooking 
meals in the home; services provided by dieticians and 
kitchen chefs. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0788365 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200210447 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.05 FI T200202456 
(540) Gjengivelse av merket: 

KERABIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KERABIT 

(730) Innehaver: 
 Lemminkäinen OYj , Esterinportti 2, SF-00240 Helsingfors, 

FI 
(740) Fullmektig: 

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

 17 Waterproofings. 
37 Building construction; repair; installation services.

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0790444 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200211711 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.01 BX 713007 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 club 

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

(730) Innehaver: 
 UPC Programming BV , Koningin Wilhelminaplein 2-4, 

1062HK AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
38 Telecommunications; broadcasting of radio and 
television programmes and other such programmes via 
interactive media such as the Internet; digital transmission 
of data, sound and images (broadcasting), also via radio, 
television, satellite, cable, ether and through electronic 
means; providing access to electronic telecommunication 
connections; providing access to telecommunication 
networks; services of a so-called Internet provider; 
communication services via computer terminals; interactive 
communication services via the Internet, the cable network 
or other forms of data transfer; broadcasting via cable 
television; rental of (tele) communication apparatus; 
operation of telecommunication networks also for the 
purpose of cable television information services of an 
operator of a cable television system; transmission and 
broadcasting of (audio-visual) programmes for the benefit 
of subscribers by means of "pay per view" and "video on 
demand" services. 
41 Production of radio and television programmes 
and other such programmes for transmission and 
broadcasting via interactive media such as the Internet, 
films and videos; production of audio-visual recordings; film 
production; organization of educational, cultural, musical 
and sports events and manifestations, such as seminars; 
performing musical and entertainment programmes, also 
via radio, television, cable, ether, satellite and electronic 
means; publication, editing, lending out and dissemination 
of books, newspapers, magazines and other periodicals 
also via electronic means. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0790851 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200212005 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.16 BX 712653 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

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

(730) Innehaver: 
 Chocolaterie Guylian NV , Europark Oost 1, B-9100 Sint-

Niklaas, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pralines, chocolate. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0791819 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200212479 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.19 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.18 BX 1004631 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENOTROPIN MAESTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENOTROPIN MAESTRO 

(730) Innehaver: 
 Pharmacia AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

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

 10 Injection device for pharmaceuticals. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0793800 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200300767 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.23 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.30 BX 716403 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENTAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENTAX 

(730) Innehaver: 
 Pentax Corp , 36-9, Maeno-cho 2-chome, Itabashi-ku, 174-

8639 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digital cameras (photography); parts and 

accessories thereof not included in other classes. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0795037 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200301490 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 DE 302 31 384.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

TANGLE BUSTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TANGLE BUSTER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.06.28 - 27/04

 

42 
 

(111) Int.reg.nr: 0795044 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200301492 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.21 CH 505838 
(540) Gjengivelse av merket: 

RED MOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RED MOON 

(730) Innehaver: 
 Donati Trade-Consulting , Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 

Baar, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry 
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; cooling ice. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit 
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal 
feed, malt. 
33 Wines. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0795053 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200301494 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 DE 302 31 387.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALL WHIPPED UP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALL WHIPPED UP 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0795055 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200301495 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.01 DE 302 37 954.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRSANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRSANA 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA , Henkelstrasse 67, 40191 DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for humidity absorption. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0795065 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200301496 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.23 DE 302 42 361.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLATIQUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLATIQUE 

(730) Innehaver: 
 Argus Electronics Europe AG , Christinenstrasse 21, 40880 

RATINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Entertainment electronics, namely CD-players, 
CD-recorders, television sets, LCD television sets, video 
recorders, audio-hifi-devices, DVD-players, video-CD-
players, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RAM, game 
console; computers, hardware, software. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0796307 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200302257 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.24 SE V-ANS 02-03639 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELECARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELECARE 

(730) Innehaver: 
 Ascom Tateco AB , Box 8783, S-402 76 Gøteborg, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Preparations for medical purposes. 

9 Telecommunication systems and full line of 
message transmission equipment (both wireless and wired) 
inclusive of wireless call signalling system for 
communication within all existing types of healthcare 
facilities; seamless integration with personal alarm, paging 
and cordless telephony in heathcare facilities; call signalling 
systems, paging systems; alarm systems and intercoms, 
devices and equipment for audio distribution with multiple 
channels, all aforementioned goods for healthcare facilities; 
portable personal alarm (radio frequency); automatic low-
power alarm signal, automatic alarm, call button to 
loudspeaker unit, multipurpose handsets with speech for 
radio and TV control, bed alarm control, head-set input and 
the like, all aforementioned goods for healthcare facilities; 
parts and accessories therefor inclusive of computerised 
control modules; computer programs, namely software for 
user applications, web-based graphic use interface for staff, 
software for set-up and maintenance; wireless alarm with 
acknowledgement. 
10 Medical apparatus and instruments. 
35 Advertising; business administration; computer 
assisted administration of databases and directories. 
37 Installation, maintenance and repair services of 
electric and electronic machines, devices and systems, 
particularly installation of call signalling systems with or 
without speech in all types of healthcare facilities; 
installation or nurse call system specifically developed for 
the environments where systems for optional radio 
distribution with electric wires is not possible to use; 
installation of systems for wireless alarm, personnel 
security systems, duty selectors in healthcare facilities; 
installation of systems with full line of original accessories 
for patients; installation of call units and upgrading of call 
signalling systems in healthcare facilities; installation of 
DECT systems, and systems for connection of medical 
alarm with nurse call, fire, technical installations found at 
various healthcare facilities; computer hardware installation 
services. 
38 Telecommunications; communication services for 
healthcare sector, computer assisted message and picture 
transmission; communication via local area computer 
networks, electronic mail, information regarding 
telecommunications; transmitting/receiving of paging, 
messaging and personal alarm with acknowledgement; 
communication services for communication between 
patients and staff as nurse call and messaging namely 
nurse presence, assistance call, emergency call, technical 
alarms and reset; communication services regarding call 
signalling with several channels for simultaneous speech, 
voice announcements, cordless telephony, intelligent 
switching, audio distribution, centralized solutions at ward 
level (with or without speech); paging services (radio or 
telephone); leasing of telecommunications and data 
communication equipment namely leasing of apparatus for 
messaging, radio and TV transmission, telephone services, 

all aforementioned services in the field of healthcare only. 
41 Education services for staff, computer assisted 
training and advanced courses, training in the field of 
programming, installing, operating and maintenance of 
equipment and software related to telecommunication 
systems; education academies, arranging and conducting 
classes and seminars; examination services and 
certification of examinee, film production, publication of 
articles, magazines and books. 
42 Design and development of computer hardware 
and software (particularly for healthcare sector), call 
signalling systems for all type of healthcare facilities; 
ergonomic design of units and handsets with clearly 
marked buttons and development of specific functions like 
handsets with permanently backlit call button, reassurance 
LED, waterproof and dip-sterilisable, safe release plug; 
industrial analysis and research services, scientific and 
technological services, research and design relating 
thereto; licensing of products and services, licensing of 
intangible assets, licensing of access to databases, 
exploitation of patents; installation of set-up and 
maintenance software; installation of software on systems 
for user applications; computer software installation 
services. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0796400 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200302271 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXODDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXODDS 

(730) Innehaver: 
 Progona Capital SA , Real, 85, 29680 Estepona, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 

included in other classes; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; 
typewriters and office articles (except furniture); 
instructional and teaching materials (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printer's type; printing blocks. 
41 Education; training; entertainment. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0796754 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200302455 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.21 DK VA 2002 03322 
(540) Gjengivelse av merket: 

DENCLEAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DENCLEAN 

(730) Innehaver: 
 DaModa Medical ApS , Frederikssundsvej 129 A, DK-2700 

Brønshøj, DK 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments. 
11 Disinfectant apparatus, distillation apparatus and 
sterilizers, including electric apparatus and sterilizers, all for 
medical and veterinary use. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0797006 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200302519 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.24 FR 02/3 176 966 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPTURE R60/80 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAPTURE R60/80 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA , 33, avenue Hoche, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, perfumes, cosmetic products, 

essential oils, hair lotions and dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0797764 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200303007 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.21 AT AM 1975/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 tricon 

(730) Innehaver: 
 Tricon Consulting GmbH & Co KG , Fabrikstrasse 20, A-

4050 Traun, AT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Peripheral and auxiliary computer equipment, 

namely transponders, readers, sensors, electronic data 
labels, electronic data tacks, electronic data tickets; 
software for transponders, readers; sensors, electronic data 
labels, electronic data tacks and electronic data tickets for 
the purpose of wireless data transmission 
35 Business consulting in view of economic issues, 
namely the implementation of wireless data transmission 
for the identification tracking, and tracing of goods, 
services, persons and animals 
42 Scientific and technological services and 
research in the field of security technology, counterfeiting 
and safety of products; analytical and research services for 
industrial processes and automation technology; planning, 
development and implementation of computer hardware 
and software, namely for devices and equipment of 
wireless data transmission, automation technique and 
industrial and business processes. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.06.28 - 27/04

 

45 
 

(111) Int.reg.nr: 0798037 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200303088 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINEST BLENDED WILLIAM LAWSON'S 

(730) Innehaver: 
 John Dewar & Sons Ltd , 1700 London Road, Glasgow G32 

8XR, Skottland, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798270 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200303303 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.13 DE 302 29 197.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGASOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGASOL 

(730) Innehaver: 
 Megasol Cosmetic GmbH , Jean-Monnet-Strasse 6, D-

54343 Föhren, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, all 
the above goods for cosmetic use; massaging liquid, 
lubricants. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0798529 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200303600 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 SE 2002/08376 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIGO 

(730) Innehaver: 
 Esab AB , Box 8004, S-402 77 Göteborg, SE 

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

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

 7 Welding machines, electric welding machines, 
plasma cutting machines, and parts; including spare parts, 
and accessories thereto. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0798572 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200303616 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.26 DE 302 31 152.1/31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESSNAPF 

(730) Innehaver: 
 Fressnapf Tiernahrungs GmbH , Westpreussenstrasse 32-

38, D-47809 Krefeld, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Filters for indoor aquariums; heaters for indoor 

aquariums; lighting for indoor aquariums. 
18 Leashes, collars. 
19 Sand, especially sand for birds; gravel, especially 
for indoor aquariums. 
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog 
and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats; 
cabinets for indoor aquariums; scratching posts for cats. 
21 Bowls; cleaning and beauty care instruments for 
animals, particularly combs and brushes; cages for small 
animals, particularly for birds, litter trays for cats (included 
in this class). 
28 Toys for pets. 
31 Foodstuffs (for animal use), chewing bones; 
animal litter, particularly cat litters and litters for small 
animals; hay, straw; plants for indoor aquariums. 
35 Pet shop management. 
37 Pet shop construction. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799234 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200303875 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.10 JP 2002-38116 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONAMI 

(730) Innehaver: 
 Konami Corp , 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-6330, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telecommunication machines and apparatus; 

downloadable game programs for cellular phones; 
electronic circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical 
disks, ROM cartridges, CD-ROMs, digital versatile disk-
ROMs and digital versatile disk-RAMs recorded game 
programs for personal computers; downloadable game 
programs for personal computers; electronic machines, 
apparatus and their parts; arcade video game machines; 
electronic circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical 
disks, ROM cartridges, CD-ROMs, digital versatile disk-
ROMs and digital versatile disk-RAMs recorded game 
programs for arcade video game machines; downloadable 
game programs for arcade video game machines; 
consumer video games; electronic circuits, magnetic tapes, 
magnetic disks, optical disks, ROM cartridges, CD-ROMs, 
digital versatile disks-ROMs and digital versatile disk-RAMs 
recorded game programs for consumer video games; 
downloadable game programs for consumer video games; 
controllers for consumer video games; joy-sticks; memory 
cards; volume controllers and their parts and accessories; 
electronic circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical 
disks, ROM cartridges recorded game programs for hand-
held games with liquid crystal displays (including hand-held 
game with liquid crystal displays with function of 
transmission and reception); downloadable game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays (including 
hand-held games with liquid crystal displays with function of 
transmission and reception); slot machines; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded automatic performance programs for electronic 
musical instruments; downloadable music; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; recorded video discs and tapes; downloadable 
images; electronic publications; electronic circuits, magnetic 
tapes, magnetic disks, optical disks, ROM cartridges, CD-
ROMs recorded images of electronic publications; 
ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells); 
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laboratory apparatus and instruments; measuring or testing 
machines and instruments; power distribution or control 
machines and apparatus; rotary converters; phase 
modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters 
and testers; electric wires and cables; photographic 
machines and apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical apparatus and instruments; spectacles 
(eyeglasses and goggles); ultraviolet-ray transmitting glass 
(not for building); infrared-ray absorbing glass (not for 
building); lense glass (semi-finished material not for 
building); life saving apparatus and devices; sports training 
simulators, vehicle drive training simulators; electric flat 
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; vehicle 
breakdown warning triangles; luminous or mechanical road 
signs; railway signals; fire alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus; gloves for protection against accidents; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire boats; fire engines; cigar 
lighters for automobiles; protective helmets; fireproof 
garments; dust masks; gas masks; welding masks; 
magnetic cores; resistance wires; electrodes; gasoline 
station equipment; vending machines; coin-operated gates 
for car parking facilities; cash registers; coin counting or 
sorting machines; electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; photo-copying 
machines; manually operated computing apparatus; 
drawing or drafting machines and apparatus; time 
recorders; punched card office machines; voting machines; 
billing machines; postage stamp checking apparatus; slide-
rules; weight belts (for scuba diving); wetsuits (for scuba 
diving); inflatable swimming floats; protective helmets for 
sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; 
regulators (for scuba diving); diving machines and 
apparatus (not for sports); electric welding apparatus; egg-
candlers; electric door openers; ear plugs. 
16 Paper and cardboard; industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for 
household use; garbage bags of paper for household use; 
garbage bags of plastics for household use; hygienic paper; 
towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; paper patterns; tailors' 
chalk; table cloths of paper; banners of paper; flags of 
paper; babies' diapers of paper; baggages tags; trading 
cards; posters; calendars; books; magazines (publication); 
printed matter; paintings and calligraphic works; 
photographs; photograph stands; stationery and study 
materials; pastes and other adhesives for stationary or 
household purposes; addressing machines; inking ribbons; 
automatic stamp putting-on machines; electric staplers for 
offices; envelope sealing machines for offices; stamp 
obliterating machines; drawing instruments; typewriters; 
checkwriters; mimeographs; relief duplicators; paper 
shredders (for office use); franking machines (stamping 
machines); rotary duplicators; printers' reglets (interline 
leads); printing types; decorators' paintbrushes; sealing 
wax; marking templates; indoor aquaria and their 
accessories; electric pencil sharpeners; printed lottery 
tickets (other than toys). 
28 Hand-held games with liquid crystal displays 
(including "hand-held games with liquid crystal displays with 
transmitting and receiving functions"); toys; dolls; fairground 
ride apparatus; amusement machines and apparatus for 
use in amusement parks (other than "arcade video game 
machines"); game machines and apparatus; billiard 
equipment; Japanese boardgame (go); Japanese card 
game (utagaruta); Japanese chess (shogi); dice; Japanese 
parcheesi (sugoroku); dice cups; diamond games; chess 
games; checkers (checker sets); conjuring apparatus; 
dominoes; playing cards; Japanese card game (hanafuda); 
card games; mah-jong; toys for domestic pets; sports 
equipment; wax for skis; fishing tackle. 
41 Game services provided by means of 

communications by computer terminals or mobile 
telephone; game services provided by means of 
communications by video game machines (including arcade 
video game machines and consumer video game 
machines); providing information relating to games 
provided by means of communications by computer 
terminals or mobile telephone; music services provided on-
line; provision of images, on-line; educational and 
instruction services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; organization, arrangement or conducting of 
seminars; animal training; plant exhibitions; animal 
exhibitions; providing electronic publications; reference 
libraries services of literature and documentary records, 
provided on Internet; reference libraries services of printed 
matter, provided on Internet; art exhibitions; gardens for 
public admission; caves for public admission; publication of 
books; planning or arrangement of projection of movies, 
shows, plays or musical performances; movie projection, 
movie film production or movie film distribution; 
presentation of live show performances; direction or 
presentation of plays; presentation of musical performance; 
production of radio or television programs; production of 
video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment or sports (not for movies, radio or television 
programs and not for advertising and publicity); direction of 
making radio or television programs; operation of video 
equipment or audio equipment for production of radio or 
television programs; providing audio or video studios; 
providing sports facilities; providing amusement center 
equipped with game machines and apparatus; providing 
slot machine parlors; providing billiard rooms; providing 
karaoke facilities; providing video karaoke facilities; 
providing amusement facilities; electronic games services 
on the Internet; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; booking of seats for shows; 
rental of movie projectors and their accessories; rental of 
cine-films; rental of musical instruments; rental of sports 
equipment; rental of television sets; rental of radio sets; 
rental of records or sound-recorded magnetic tapes; rental 
of image-recorded magnetic tapes; book rental; rental of 
negatives; rental of positives; rental of toys; rental of the 
home video game machines; rental of magnetic tapes, 
magnetic disks, optical disks, ROM cartridges recorded 
game programs for consumer video games; rental of 
arcade video game machines; rental of magnetic tapes, 
magnetic disks, optical disks, ROM cartridges recorded 
game programs for arcade video game machines; rental of 
amusement machines and apparatus; rental of paintings 
and calligraphic works; planning, arrangement or 
conducting of professional golf tournaments or 
competitions; organization, arrangement or conducting of 
sumo-wrestling competitions; organization, arrangement or 
conducting of boxing matches; organization, arrangement 
or conducting of baseball games; providing information on 
organization, arrangement or conducting of baseball 
games; organization, arrangement or conducting of soccer 
games; organization, arrangement or conducting of sports; 
organization, arrangement or conducting of game 
convention; organization, arrangement or conducting of 
character show; organization, arrangement or conducting of 
voice actor/actress event; organization, arrangement or 
conducting of entertainment (excluding movies, shows, 
plays, musical performances, sports, horse races, bicycle 
races, boat races and autoraces); organization, 
arrangement or conducting of horse races; organization, 
arrangement or conducting of bicycle races; organization, 
arrangement or conducting of boat races; organization, 
arrangement or conducting of mini-car races; operating 
lotteries; language interpretation; translation; rental of 
cameras; rental of optical machines and instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0799310 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200303893 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.28 FI T200300556 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETHAWK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETHAWK 

(730) Innehaver: 
 Nethawk OYJ , Elektroniikkatie 2, SF-90570 Uleåborg, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Hardware and software based products, namely 
testing devices, servers, simulators, analysers; computer 
programs and software for testing, monitoring and 
surveillance of communication networks. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
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; all relating to the 
field of measurement and testing devices, servers, 
simulators and analysers. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800296 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200304490 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.25 SE 2002-06179 
(540) Gjengivelse av merket: 

THULE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THULE 

(730) Innehaver: 
 Thule Sweden AB , Box 69, S-330 33 Hillerstorp, SE 

(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. 
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800324 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200304497 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.12 DE 302 33 673.7/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BABY born 

(730) Innehaver: 
 Zapf Creation AG , Mönchrödener Strasse 13, 96472 

RÖDENTAL, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, shoes, headgear (all the aforesaid 

goods included in this class). 
28 Dolls for playing and accessories for these dolls, 
in the form of toys, particularly clothing for dolls, namely 
dresses, rompers, jackets, trousers, skirts, shirts, 
bathrobes, pullovers, headbands, blouses, socks, tights, 
raincoats, scarves, headgear, particularly caps and hats, 
underwear, shoes for dolls; changing tables for dolls, bibs, 
potties, nappies, blankets, comfort blankets, musical clocks, 
bathtubs, accessories for bathing or having a shower, in 
particular, shampoo, cameras, helmets, sledges, snow 
goggles, umbrellas, parasols, accessories for the kitchen, 
boiler plates, stoves, dishes, cutlery, sinks, pots, pans, 
cups, flat irons, ironing boards, bottles, bottle warmer, bottle 
warmer stations for dolls, food for dolls, dummies, carriers, 
carrier seats, scooters, buggies, highchairs, foot muffs, 
backpacks, beds, travel beds, cradles, sleeping bags, chair 
cushions, cupboards, boxes, deck chairs, boxes for 
cosmetics for dolls; games, playing cards, playthings, 
gymnastic and sports goods, Christmas tree decorations. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0800340 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200304508 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BJK 1903 KARA KARTAL 

(730) Innehaver: 
 Besiktas Jimnastik Kulübü Dernegi , Akaretler Süleyman 

Seba Caddesi No: 92, Besiktas, Istanbul, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 
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. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801173 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200305040 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.15 BX 713136 
(540) Gjengivelse av merket: 

GATES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GATES 

(730) Innehaver: 
 The Gates Corp , 900 South Broadway, Denver, CO 80209, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal hose couplings; metal hose clamps; belt 
pulleys and sprockets; belt tensioners. 
7 Sprockets and pulleys, variable diameter pulleys, 
adjustable lock center pulleys, dual pulley tensioning 
systems; tensioners, lockable tensioning devices, 
tensioning idlers, being parts of engines, machines or 
motors; belts for engines and motors, power transmission 
belts for engines and motors, timing belts for engines and 
motors, v-ribbed belts for engines and motors, v-belts for 
engines and motors; crankshaft dampers for engines; 
radiator caps for cooling radiators for motors and engines; 
oil caps; hose crimping machines; hydraulic hose and 
coupling assemblies; radiator caps for cooling radiators for 
motors and engines of vehicles. 
9 Belt tensiometers, thermostats, testers for 
radiator caps for cooling radiators for motors, engines and 
vehicles and fuel cap testers; pre-recorded CD-ROMs 
featuring computer software for designing belt drives and 
information about belts, pulleys, hoses, couplings, and 
ordering information therefor; pre-recorded computer 
software for use in the design of power transmission 
systems; pre-recorded computer software for use in 
drawing designs for power transmission systems; laser 
system for aligning industrial pulleys comprised of laser 
light source and a reflector; electronically controlled belt 
tensioners whereby belt tension forces are controlled; 
software for electronic control of belt tensioners; belt 
tensioner control systems, comprising microprocessors, 
actuators and force measurement instruments using 
software for the control of belt tension forces; electrical 
power transmission drive system components including 
sensing instruments for system monitoring and 
temperature/load control; each of aforesaid products used 
individually or in combination. 
12 Pneumatic shock absorbing springs for vehicles 
and their airsleeve rubber components; fuel caps; power 
steering hose assemblies and kits for vehicles; belts and 
power transmission belts for land vehicles; moulded interior 
and boot parts for vehicles; mudguards and splash guards 
for vehicles; anti-static strips for vehicles. 
17 Flexible tubes, not of metal, hose assemblies, 
belt sprockets and pulleys; hose clamps, hose clamping 
sleeves; dimensionally stable mouldings of non-woven 
fibres in the form of blocks, plates, strips or sheets; 
protective sleeves for flexible tubes; protective devices 
adapted to flexible tubes; hose bend restrictors. 
24 Non-woven fabrics, wholly or principally made of 
textile fibres. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0801393 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200305085 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOUR FRUIT SHAKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOUR FRUIT SHAKE 

(730) Innehaver: 
 Mederer GmbH , Oststrasse 94, D-90763 Fürth, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Bonbons consisting of and/or containing fruit gum 

and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not 
medicated). 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801691 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200305311 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.13 BX 720139 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISION BLUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISION BLUE 

(730) Innehaver: 
 DORC Dutch Ophthalmic Research Center (International) 

BV , Scheijdelveweg 2, 3214VN ZUIDLAND, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical fluids used in eye surgery as a 
product to make certain capsules or structures in the eye 
better visible, thus rendering surgery techniques better 
controllable and progress smoother. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802656 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200305778 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.13 IT FI2002C001231 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Arcaffè passione d'espresso 

(730) Innehaver: 
 Aziende Riunite Coloniali Alimentari E Affini - Arcaffe SpA , 

Via Prov. Pisana, 583 C-D, 57121 LIVORNO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bars, restaurants, cafeterias. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0802924 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200305938 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOMENTUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOMENTUM 

(730) Innehaver: 
 Momentum Wear ApS , Orebygårdvej 11, DK-7400 

Herning, DK 
(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. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.06.28 - 27/04

 

51 
 

(111) Int.reg.nr: 0802939 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200305939 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.14 BX 723808 
(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: 
 TomTom BV , Spuistraat 112-114, 1012VA AMSTERDAM, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware and software; software for 
use with (satellite and/or GPS) navigation systems; 
software for travel information systems for the provision or 
presentation of travel advice and/or information concerning 
service stations, car parks, restaurants, car dealers and 
other travel and transport related information; software for 
information management for the benefit of transport and 
traffic industries; electronic maps, software used for 
electronic maps; route planners, software used for route 
planners; digital dictionaries, software used for digital 
dictionaries; hardware, in particular location, orientation and 
navigation apparatus and 'Global Positioning Systems' 
(GPS), as well as parts thereof, components and 
accessories therefore, such as connecting cables, (GPS 
and/or satellite) receivers and holders for pocket personal 
computers; satellite and radio transmission apparatus and 
receivers; telecommunication installations, networks and 
apparatus; computer terminals, all in particular for use with 
navigation systems, route planners and/or digital maps; 
magnetic data carriers, recording discs; audio and video 
apparatus; hand-held personal computers; personal digital 
assistants; electric and electronic apparatus and 
instruments, not included in other classes. 
38 Telecommunications (secured or not), such as 
transmission and passing on of digital data, light, sound, 
data, information and images, as well as providing 
(tele)communication infrastructures required for that 
purpose, such as cable, radio and satellite networks, all in 
particular for navigation systems, route planners and the 
use of electronic maps; telecommunications and (wireless) 
data communication, by means of multimedia or otherwise, 
including videotext, the Internet, GSM and WAP; wireless 
transmission of digital data; communication by way of 
computer terminals; telecommunication services for the 
benefit of communication with means of transport; rental of 
telecommunication apparatus; technical consultancy 
regarding all afore-mentioned services. 
42 Consultancy and services rendered in the field of 
automation; development and design of navigation 
systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; design of computer software and hardware; 
development and design of goods as mentioned in class 9; 

development and design of telecommunication and data 
communication services and networks; rental of access 
time to a computer database; afore-mentioned services 
rendered, inter alia, with the aid of multimedia, such as 
videotext, the Internet, GSM and WAP. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802941 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200305940 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.11 DE 302 50 151.7/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELLYARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELLYARD 

(730) Innehaver: 
 Pentax Europe GmbH , Julius-Vosseler-Strasse 104, D-

22527 Hamburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, in 
particular biotechnology; chemicals for scientific 
experiments, research and analysis in laboratories (except 
for medical, pharmaceutical or veterinary purposes). 
5 Chemicals used for medical, pharmaceutical and 
veterinary purposes; disinfectants. 
9 Apparatus and instruments for scientific 
experiments, research and analysis in laboratories included 
in this class. 
10 Medical and veterinary apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for medical, 
pharmaceutical and veterinary experiments, research and 
analysis. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0802948 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200305941 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 IS 3341/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICELANDAIR 

(730) Innehaver: 
 Icelandair ehf , Reykjavikurflugvelli, 101 Reykjavik, IS 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic 
vending machines which sell and provide information on 
travel arrangement; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; credit cards, smart cards; software 
for sale and promotion of travel arrangement. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; airline management; free 
trade management; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (except transportation thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in retail store. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; release of credit cards, release of smart 
cards, financial services, namely, in relation to credit cards 
and smart cards; banking. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; transportation activities; transportation 
of passengers and goods, including transportation of 
passengers and goods by air; airline services; travel 
agencies; rental of airplanes and/or space in airplanes; 
rental of airplane crews; on-board airplane services; on-line 
sale of tickets and/or travel arrangement; providing of 
information in the field of travel arrangement; providing of 
information in the field of travel arrangement through the 
Internet, on-line booking and reservation of tickets and/or 
travel arrangements. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802949 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200305942 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 IS 3342/2002 
(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: 
 Icelandair ehf , Reykjavikurflugvelli, 101 Reykjavik, IS 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic 
vending machines which sell and provide information on 
travel arrangement; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; credit cards, smart cards; software 
for sale and promotion of travel arrangement. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; airline management; free 
trade management; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (except transportation thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in retail store. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; release of credit cards, release of smart 
cards, financial services, namely, in relation to credit cards 
and smart cards; banking. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; transportation activities; transportation 
of passengers and goods, including transportation of 
passengers and goods by air; airline services; travel 
agencies; rental of airplanes and/or space in airplanes; 
rental of airplane crews; on-board airplane services; on-line 
sale of tickets and/or travel arrangement; providing of 
information in the field of travel arrangement; providing of 
information in the field of travel arrangement through the 
Internet, on-line booking and reservation of tickets and/or 
travel arrangements. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0802950 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200305943 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.14 TR 2002/29419 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEREN 

(730) Innehaver: 
 Omrat Insaat Elektrik Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 

, Kemalpasa Yolu 3 Km, Kemalpasa-Izmir, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat products; 
meat extracts; broth; bouillons; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); dried, cooked, smoked, preserved 
and deep-frozen meat and fish; dried, preserved, deep-
frozen vegetables, vegetable juices for cooking purposes; 
preserved pea, preserved lentil, preserved bean, preserved 
soya bean for food; soups, ready-made meals; preserved 
olives, pickles; milk and milk products, namely butter, 
cheese, yoghurts, yoghurts containing fruits, ayran (a cool 
drink based on yogurt), cream, powdered milk, milk 
beverages (milk predominating), desserts based on milk; 
edible oils and fats, namely olive oil, soya oil, margarine, 
peanut oil, walnut oil; dried, cooked, preserved and deep-
frozen fruits; jams, marmalades, compotes; dried nuts, 
namely almond, hazelnut, roasted chickpea, peanut, 
walnut, sunflower seed; eggs and powdered eggs; jellies; 
gelatins; dietetic or non-dietetic substances adapted for 
non-medical use and food supplements, goods on the basis 
of proteins, carbonic hydrates, trace elements, amino acids 
and fatty acids; potato chips, potato crisps. 
30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes, 
cocoa-based beverages, tapioca, sago; spaghetti, 
macaroni, ravioli, noodles; biscuits, wafers, waffles, 
crakers, bakery and pastry products; pizzas, cakes, pies, 
tarts, sandwiches, bread, cake mixtures, doughs, desserts 
(included in this class), puddings, honey, royal jelly for 
human consumption, propolis for human consumption, 
treacle, caramels, molasses for food, sauces (condiments), 
salad dressings, mayonnaise, ketchup, vinegars, spices, 
tomato paste, tomato sauce, aromatic preparations for 
food, flour, cereals and cereal preparations, semolina and 
starch for foods, baking powder, yeast, vanilla, tea, ice-tea, 
teas extracted from vegetable leaves, sage, linden-flower 
tea, thyme tea, candy, chocolate, Turkish delight, halvah, 
frozen yoghurt, chocolate products, products coated with 
chocolate and candy, confectionary for decorating 
Christmas trees, chocolate bar, chocolate based 
beverages, chocolate beverages with milk, chewing gum, 
ice-cream, ice cream sauces, edible ice, salt, rice, malt 
extracts for food, bulgur (boiled and pounded wheat), corn 
flakes, oatmeal, cereals for breakfast, sugar. 
32 Beers, non-alcoholic beer, preparations for 
making beer, mineral water and aerated water, spring 
water, non-alcoholic beverages, fruit and vegetables juices, 
syrups and preparations for making syrups, fruit vegetable 
extracts, beverages containing fruit and vegetable extracts, 
soda water, beverages made with cola extracts, must, 
tomato juice, fruit beverages in the form of granules and 
powder, isotonic beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802961 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200305944 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAVIN TS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAVIN TS 

(730) Innehaver: 
 Wavin BV , Stationsplein 3, NL-8011 CW Zwolle, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 

goods made from these materials and not included in other 
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, 
not of metal. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes pipes for building, their parts and fittings, not of 
metal, not included in other classes; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, 
not of metal. 
37 Repair, maintenance and laying of pipes; 
installation services. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802975 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200305948 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA POJA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA POJA 

(730) Innehaver: 
 Corte Giara SrL , 5, Via Giare, I-37022 Fumane, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines, spirits, liqueurs. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0802979 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200305949 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.05 IT MI2002C011791 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEWLAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEWLAST 

(730) Innehaver: 
 Newlast SrL , Via Lorenzo Perosi, 35, I-15057 Tortona, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machine tools, machine tools for the shoemaking 

sector, machines for forming shoes. 
9 Electric panels for the automation of machine 
tools, numeric control systems for machine tools, software. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803056 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200306093 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 DE 302 62 462.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEREA-LINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEREA-LINE 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH , Hochstrasse 

17, D-81669 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Household and kitchen machines and equipment 
(included in this class), in particular electric kitchen 
machines and equipment, including mincing machines, 
mixing and kneading machines, pressing machines, juice 
extractor, juice centrifuges, grinders, slicing machines, 
electric motor-driven tools, electric can openers, knife 
sharpeners as well as machines and devices for the 
preparations of beverages and/or foods; electric waste 
disposal units including waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing including 
washing machines, spin driers, laundry, presses, ironing 
machines; electric cleaning equipment for household use 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; parts for the afore-mentioned 
goods included in this class; in particular hoses, pipes, 
dustfilters and dustfilter bags, all for vacuum-cleaners. 
9 Electric apparatus and instruments (included in 
this class), in particular electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric film wrap welding devices; remote 
control devices, signaling devices, controlling (supervision) 
devices and monitoring devices for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and not recorded 
machine readable data carriers such as magnetic data 
carriers for household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage of food, vending machines; data 
processing devices and data processing programmes for 
controlling and operating household appliances; parts for 
the afore-mentioned goods included in this class. 
11 Heating, steam producing and cooking devices, 
in particular ovens, cookings, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing, and hot-keeping apparatus, immersion 
heaters, cookings pots with integrated heating, microwave 
appliances, tea and coffee making apparatus cooling 
devices, in particular refrigerators, freezers, coolings-
freezing combination apparatus, deep freezing apparatus, 
ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry 
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices including extractor hoods; air 
conditioning devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, water piping devices as well as sanitary 
equipment, in particular also fittings for steam, air and water 
piping equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; 
heat pumps; ice-cream making machines; parts of all afore-
mentioned goods included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0803057 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200306094 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.15 DE 302 55 998.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRO PETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO PETS 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH , Hochstrasse 

17, D-81669 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Household and kitchen machines and equipment 
(included in this class), in particular electric kitchen 
machines and equipment, including mincing machines, 
mixing and kneading machines, pressing machines, juice 
extractor, juice centrifuges, grinders, slicing machines, 
electric motor-driven tools, electric can openers, knife 
sharpeners as well as machines and devices for the 
preparations of beverages and/or foods; electric waste 
disposal units including waste masticators and 
compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing including 
washing machines, spin driers, laundry, presses, ironing 
machines; electric cleaning equipment for household use 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; parts for the afore-mentioned 
goods included in this class; in particular hoses, pipes, 
dustfilters and dustfilter bags, all for vacuum-cleaners. 
9 Electric apparatus and instruments (included in 
this class); in particular electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric film wrap welding devices; remote 
control devices, signaling devices, controlling (supervision) 
devices and monitoring devices for household and kitchen 
machines and equipment; recorded and not recorded 
machine readable data carriers such as magnetic data 
carriers for household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage of food, vending machines; data 
processing devices and data processing programmes for 
controlling and operating household appliances; parts for 
the afore-mentioned goods included in this class. 
11 Heating, steam producing and cooking devices, 
in particular ovens, cookings, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing, and hot-keeping apparatus, immersion 
heaters, cookings pots with integrated heating, microwave 
appliances, tea and coffee making apparatus cooling 
devices, in particular refrigerators, freezers, coolings-
freezing combination apparatus, deep freezing apparatus, 
ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry 
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; 
ventilation devices, in particular ventilators, grease filter 
devices and extractor devices including extractor hoods; air 
conditioning devices and devices to improve air quality, air 
humidifiers, water piping devices as well as sanitary 
equipment, in particular also fittings for steam, air and water 
piping equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; 
heat pumps; ice-cream making machines; parts of all afore-
mentioned goods included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803069 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200306095 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EIB EASY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EIB EASY 

(730) Innehaver: 
 Merten GmbH & Co KG , Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and 
electronic components and units (included in this class); 
electric signalling, alarm, warning, measuring, metering, 
registering, display, monitoring, testing, checking 
(supervision), control, regulating and switching apparatus 
and instruments; apparatus for the recording, sending, 
transmission, receiving, reproduction, processing and 
generating of sounds, signals and/or images, electric 
apparatus for the recording, processing, sending, 
transmission, relaying, storage and output of messages and 
data; electricity conduits and cables; electric installation 
material, included in this class; installations consisting of a 
combination of the aforesaid goods; parts of the aforesaid 
equipment and instruments; data processing programs, 
included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803090 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306100 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.19 FR 02 3194645 
(540) Gjengivelse av merket: 

AX'S ENDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AX'S ENDO 

(730) Innehaver: 
 Micro Mega International Manufactures , 5, rue du Tunnel, 

25000 BESANCON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely contra-angle handpieces; handpieces for 
endodontics; canal preparation instruments; instruments for 
endodontics. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0803152 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200306111 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.19 SK 2683-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This Way COLLECTION 

(730) Innehaver: 
 Madoc Slovakia s r o , Bratislavská 32, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Attire, clothing, overcoats (clothing), pea jackets, 
coats, jackets, trousers, skirts, leather and imitation leather 
clothing, outerclothing, pullovers, jumpers, 
waistcoats/cardigans, shirts, tee-shirts, knitwear (clothing), 
lingerie, sweaters, bodies, hosiery, pyjamas, dressing 
gowns, woolly hats, berets, shawls, gloves (clothing), belts 
(clothing), money belts (clothing), shoes. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803417 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306326 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.27 BX 722727 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The Partner in Vinyls 

(730) Innehaver: 
 Solvin SA , Rue de Ransbeek 310, B-1120 Brussel, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial use; 

unprocessed artificial resins, unprocessed plastics. 
17 Products made of semi-processed plastics. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803422 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200306327 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.23 CH 507050 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 spacetrain 

(730) Innehaver: 
 Spacetrain AG , Limmatstrasse 21, CH-8005 Zürich, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sound media, phonographic records. 

35 Promotion by publicity of a recording studio and 
of an orchestra. 
41 Provision of musical services by an orchestra; 
operation of a recording studio; publishing of sound media 
and phonographic records; production of recordings for the 
music, film, advertising, Internet and multimedia industries; 
provision of services in connection with carrying out musical 
events. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0803423 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306328 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.28 DE 302 52 662.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

COBAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COBAS 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH , Bereich Recht/Marken, 

Sandhofer Strasse 116, 68305 MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical, biochemical and biological products 
and reagents for use in industry and science as well as in 
agriculture, horticulture and forestry. 
5 Chemical, biochemical and biological products 
and reagents for medical and veterinary use. 
9 Scientific instruments and apparatus; laboratory 
instruments for use in research, science, industry, 
agriculture, horticulture and forestry; dispensers for taking 
up, treatment, dosage and distribution of receptacles, 
capillary tubes, cartridges, control solutions, pipettes, 
buffers and reagents; disposable articles for laboratory 
instruments, in particular receptacles, capillary tubes, 
cartridges, pipettes and containers; computer software and 
computer hardware; computer programmes; computer 
programmes for use with instruments for medical and 
veterinary use; electronic publications. 
10 Medical and veterinary apparatus for diagnostic 
purposes. 
16 Printed matter. 
42 Scientific consultancy for establishment of a PCR 
laboratory. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803428 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306330 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.12 AU 922765 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUSTRALIA'S TOP DROP 

(730) Innehaver: 
 Orlando Wyndham Group Pty Ltd , 33 Exeter Terrace, 

Devon Park, SA 5008, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail sale services of wine and other alcoholic 
beverages; marketing of alcoholic beverages including 
wines; direct marketing in relation to the supply of wines, 
including by mail order and by electronic means; promotion 
services including arranging exhibitions and tasting events 
in respect of wines. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0803436 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306332 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.10 DE 302 18 146.6/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICAP 

(730) Innehaver: 
 Joerg Rendel, Schwaaner Strasse 22a, D-27612 Loxstedt, 

DE 
Carlo Scherer, Schwaaner Strasse 22a, D-27612 Loxstedt, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Micro-incapsulated vitamins, aromatic 

substances, proteins, nutritional additives for foodstuffs only 
for use in foodstuff preparation (for medical purposes). 
29 Micro-incapsulated food additives and nutritional 
additives for meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, 
jams, fruit pulp, milk and milk products, edible oils and fats. 
30 Micro-incapsulated food additives for producing 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, edible ices, honey, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments) and 
spices. 
32 Micro-incapsulated additives for the production of 
non-alcoholic drinks, fruit beverages and fruit juices, syrups 
and other preparations for producing beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803440 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306333 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.13 BX 726092 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERBISEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERBISEAL 

(730) Innehaver: 
 Imperbel NV , Bergensesteenweg 32, B-1651 Lot, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Bitumen-based cold glues. 

17 Substances for insulating buildings against damp; 
packing, stopping and insulating materials. 
19 Bituminous materials for building purposes; 
bituminous coatings for roofing. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803446 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306334 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.31 FR 023191858 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOMFY DRIVE CONTROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOMFY DRIVE CONTROL 

(730) Innehaver: 
 Somfy , 50, Avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric or electronic motors particularly for 
operating doors, blinds and shutters. 
9 Electric or electronic apparatus and instruments 
for controlling doors, blinds and shutters remotely or 
automatically. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803553 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306354 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 BX 721693 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-URB 95 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 X-URB 95 

(730) Innehaver: 
 Urban Trends Trading BV , Archimedesbaan 3, NL-3439 

ME Nieuwegein, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0803782 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200306405 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.08 AT AM 4387/2002 
(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: 
 Cristoph Leon Rechtsanwalt, Getreidemarkt 1, A-1060 

Wien, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pizzas. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804662 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306910 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPY 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Products for destroying vermin; insecticides. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804666 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200306911 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.16 DE 302 50 822.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASOCARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASOCARE 

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

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

 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: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804667 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200306912 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.29 IT TO2003C000289 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIJET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIJET 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA , Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 

TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, bodywork, engines, transmission 
components, brake systems. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804676 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306916 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIPREG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIPREG 

(730) Innehaver: 
 Orion Corp , Orionintie 1, 02200 ESBO, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Diagnostic preparations for medical and 

veterinary purposes. 
(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0804679 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200306918 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.25 DE 303 09 418.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA Hair Care SHAMPOO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, in particular hair care preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804739 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200306941 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.16 JP 2003-030757 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONEYKit GLOBAL 

(730) Innehaver: 
 Sony Bank Incorporated , 6-18, Minamiazabu 1-chome, 

Minato-ku, Tokyo 106-0047, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Acceptance of deposits (including substitute bond 
issuance) and acceptance of fixed interval installment 
deposits; acceptance of pure gold deposits; acquisition or 
transfer of monetary claims; agencies for bond 
subscriptions; agencies for collecting gas, water or electric 
power utility payments, telephone charges, communication 
charges or real estate rental; agencies for collecting 
payments for commodity or services on the internet; 
agencies or brokerage for issuance of credit cards; 
brokerage for debit card issuance; brokerage for hire-
purchase; check verification; clearing off payable accounts 
on behalf of electronic money users by the integrated circuit 
card procedure; credit guarantee for credit card subscribers 
at their payment; currency and interest option transaction; 
currency and interest swap transaction; debt collection 
agencies; domestic exchange settlement; foreign exchange 
transactions; inquiry services of account balances; issue of 
letter-of-credit; issue of tokens of value; issuing of travelers' 
checks; letter-of-credit related services; liability guarantee 
and acceptance of bills; loans and discount of bills; money 
exchange; providing information about rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; providing 
information on exchange and interest rates; providing 
information relating to credit card's debts; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
safekeeping of valuables including securities and precious 
metals; securities lending; settlement of credit card holder's 
accounts; settlement of debit card holder's accounts; 
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of 
money, securities, monetary claims, personal property, 
land, rights on land fixtures, surface rights or lease on land. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0804740 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306942 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABAI 

(730) Innehaver: 
 Laboratorios Uma SL , Anda. Libertad, 24, 24008 

Navatejera, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804744 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200306943 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.20 CH 509565 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 QualiLife 

(730) Innehaver: 
 Qualilife SA , Riva Paradiso 26, CH-6902 Lugano - 

Paradiso, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for improving the quality of life of 
persons, in particular of invalid and handicapped persons. 
35 Retailing of new technologies for improving the 
quality of life of persons, in particular of invalid and 
handicapped persons. 
42 Research and development of new technologies 
for improving the quality of life of persons, in particular of 
invalid and handicapped persons. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804745 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200306944 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.26 IT TO2003C000542 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRERA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRERA 

(730) Innehaver: 
 Italdesign-Giujiaro SpA , Via San Quintino, 28, I-10121 

Torino, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software programs, CD, DVD, videotapes. 
12 Land vehicles. 
28 Games and playthings. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804777 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200306956 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

URICULT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URICULT 

(730) Innehaver: 
 Orion Corp , Orionintie 1, 02200 ESBO, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Diagnostic preparations for medical and 

veterinary purposes, namely microbiological nutritive 
substances. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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(111) Int.reg.nr: 0805581 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200307202 
(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:  
 ProViva Shot! 

(730) Innehaver: 
 Skånemejerier Ek För , S-205 03 Malmö, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressing; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 27/04, 2004.06.28 
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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.: 0703344 
(210) Søknadsnr.: 199900117 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1999.11.08 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 CigarrCompagniet, Svenska Kommanditbolag, 
Ynglingagatan 16, S-113 45 Stockholm, SE 

 Innsiger: 
 J.L. TIEDEMANNS TOBAKSFABRIK JOH H ANDRESEN, 

Johan H. Andresens vei 5, 0655 Oslo, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 218026 
(210) Søknadsnr.: 200205953 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.04.07 

(540) Gjengivelse av merket 

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Oenobiol, 59 Boulevard Exelmans, F-75016 
Paris, FR 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Institut de Recherche Biologique SA , 29, rue de Noisy, 

78870 BAILLY, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 1829 

Vika, 0123 OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 218026 
(210) Søknadsnr.: 200205953 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.04.07 

(540) Gjengivelse av merket 

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Oenobiol, 59 Boulevard Exelmans, F-75016 
Paris, FR 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Institut de Recherche Biologique SA , 29, rue de Noisy, 

78870 BAILLY, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Steenstrup Stordrange DA M.N.A , Postboks 1829 Vika, 

0123 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 221956 
(210) Søknadsnr.: 200108038 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.12.22 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo (NTT DoCoMo, Inc), 11-1, 
Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Apple Corps SA ,  LAUSANNE, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 222369 
(210) Søknadsnr.: 200306309 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.02.09 

(540) Gjengivelse av merket 

MØLLERENS 
(730) Innehaver: 

 Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 Bergen, 
5853, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 Bergen, 

NO 
 Innsiger: 
 Orkla ASA , Hjalmar Wesselsv. 10, 1721 SARPSBORG, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 222371 
(210) Søknadsnr.: 200306312 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.02.09 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 Bergen, 
5853, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 Bergen, 

NO 
 Innsiger: 
 Orkla ASA , Hjalmar Wesselsv. 10, 1721 SARPSBORG, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 222429 
(210) Søknadsnr.: 200302734 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.02.16 

(540) Gjengivelse av merket 

ELASTOMAG 
(730) Innehaver: 

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 
92618, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum,0106 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Beiersdorf AG , Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, 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.: 182992 
(210) Søknadsnr.: 19965578 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1997.07.28 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 37: Utryddelse av skadedyr, ikke for jordbruksformål. 
KL. 42: Utryddelse av skadedyr for jordbruksformål 

(730) Innehaver: 
Nordisk Skadedjursbekämpning AB 
Stockholm 
SE 

(750) Innehavers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 
Majorstua,0306 OSLO, NO 

 Innsiger: 
Norges Statsbaner AS , Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, NO

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

 Avgjørelse: Innsigelsesbehandlingen avsluttet. 
Registreringen er slettet av innehaver. 

  
 
 
(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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AVSLÅTTE SØKNADER (tidligere utlagt) 
 
 
Trukkede, nektede, endelig henlagte søknader 
 
 
Trukket: 
Søknadsnr. 19911070, MICTOOLS, kunngjort  
utlagt 1993.11.01. er trukket tilbake. 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, 
eller internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0700963 
(151) Reg.dato: 1998.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.08.14 

(210) Søknadsnr: 199810645 
(220) Inndato: 1998.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

BETAPEC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

29 Jams, marmalades, jellies, fruit sauces stabilized 
or emulsified with pectins or pectin compounds; sour milk 
drinks; edible oils and fats. 
30 Pectins and pectin compounds used as 
nutritional additives, especially sugar beet pectins for use 
as emulsifier or stabilizer and low viscosity sugar beet 
pectins for use as crude fibres in foodstuffs. 
32 Preparations for making drinks, namely pectins 
and pectin compounds for use in fruit drinks, fruit juices and 
beers. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0705533 
(151) Reg.dato: 1998.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.06.17 

(210) Søknadsnr: 199901606 
(220) Inndato: 1999.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Synthetic resins in the raw state; media for the 
hardening and soldering of metals; graphite for industrial 
purposes; resins as deionizing media; chemical coolants 
and flushing agents; chemical products as filtering 
materials; diatomite as filtering material; filtering charcoal. 
6 Metal cables and wires (not for electrical 
purposes); metal tubes; round bars; eroding wires; 
electrodes; carbide tubes as electrodes. 
7 Eroding machines and their parts; carbide milling 
cutters, twist and step drills, gravers, as machine parts; 
filters as parts of eroding machines. 
9 Electrical control gear for eroding machines; 
electrode wires, magnetic wires, eroding wires. 
37 Installation work; maintenance and repair of 
eroding machines and eroding plants for the treatment og 
metal. All the aforesaid goods and services only for 
utilization in the field of eroding technics. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0740124 
(151) Reg.dato: 2000.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.08.03 

(210) Søknadsnr: 200011976 
(220) Inndato: 2000.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-M@GICMOBILE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling or teaching apparatus and instruments (included 
in this class); apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data; 
machine run data carriers; automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus; data 
processing equipment and computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard; instruction and teaching material 
(except apparatus); office requisites (except furniture). 
35 Advertising and business management, 
collection and provision of data. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real 
estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collection and provision of 
news and information. 
39 Transport and storage of goods. 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to and operation of a data 
base; rental services relating to data processing equipment 
and computers; projecting and planning services relating to 
equipment for telecommunication. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0776648 
(151) Reg.dato: 2002.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.21 

(210) Søknadsnr: 200203624 
(220) Inndato: 2002.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKINTEX 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Chemical preparations for use in industry, 
namely natural polymer derived membranes for the micro-
encapsulation of cosmetic active ingredients. 

  
 



 endringer i varefortegnelse 2004.06.28 - 27/04

 

68 
 

(111) Reg.nr.: 0785542 
(151) Reg.dato: 2002.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.25 

(210) Søknadsnr: 200208823 
(220) Inndato: 2002.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 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 mechanisms for 
coin-operated apparatus; data processing equipment and 
computers; all aforementioned goods excluding batteries 
and accessories but not excluding batteries and 
accessories  for telecommunication equipment for motor 
vehicles. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard; instruction and teaching material 
(except apparatus); office requisites (except furniture). 
18 Umbrellas, parasols, leather and imitations of 
leather; trunks and travelling bags. 
25 Clothing, headgear, footwear. 
28 Games, playthings; appliances for gymnastics 
and sports equipment (included in this class). 
35 Advertising and business management; 
collection and provision of data; data bases services, 
namely operation of a data base. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 
37 Services for construction; installation, 
maintenance and repair of equipment for 
telecommunication. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collection and provision of 
news and information. 
39 Transport and storage of goods. 
41 Education; instruction; entertainment; 
organization of sporting and cultural events; publication and 
issuing of books, periodicals and further printed matter as 
well as corresponding electronic media (including CD-ROM 
and CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base (computer 
services); rental services relating to data processing 
equipment and computers; projecting and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0786607 
(151) Reg.dato: 2002.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.15 

(210) Søknadsnr: 200209358 
(220) Inndato: 2002.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICROMET 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Chemical preparations for scientific purposes; 
chemical agents for characterizing and examination of 
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic 
cell culture lines, animal and human material, 
microorganisms, nucleic acids and polypeptides; eukaryotic 
cells, eukaryotic cell culture lines, animal and human 
material, microorganisms, nucleic acids and polypeptides 
for scientific purposes. 
5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary 
preparations; preparations for diagnosis and analysis of 
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic 
cell culture lines and animal and human material; 
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and 
human material, microorganisms, nucleic acids and 
polypeptides for medical purposes; sanitary preparations 
for medical purposes, particularly agents for dental care. 
9 Diagnostic and testing apparatus and systems 
(included in this class) and instruments for scientific 
purposes, all for the development of medicaments, for the 
identification and analysis of eukaryotic cells, eukaryotic 
cell culture lines, animal and human material, 
microorganisms, nucleic acids and polypeptides. 
10 Diagnostic and testing apparatus and systems 
(included in this class) and instruments for medical 
purposes, all for diagnosis and analysis of animal and 
human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture 
lines and animal and human material. 
42 Scientific and industrial research, particularly in 
the field of molecular biology, biotechnology, genetics, 
medicine, pharmacology and cell biology; identification of 
target structures for the development of medicaments, 
identification of cell growth and differentiation; 
determination of the pathogenesis of animal and human 
diseases; development of medicaments; development of 
technologies and means for scientific and industrial 
research, particularly of eukaryotic cells, eukaryotic cell 
culture lines, animal and human material, nucleic acids and 
polypeptides; performance of diagnoses and analyses of 
animal and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic 
cell culture lines, animal and human material, 
microorganisms, nucleic acids and polypeptides. 
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(111) Reg.nr.: 0801304 
(151) Reg.dato: 2002.08.19 
(210) Søknadsnr: 200305066 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEFROLITH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

19 Building materials (non-metallic), asphalt, pitch 
and bitumen as well as mixtures of sorel cement/xylolite 
(magnesia floor pavements), all the aforesaid goods as 
floor coverings or floorcoatings for technical or industrial 
purposes, in particular for decks (ships); no one of the 
aforesaid goods made of polymeric fluorine or fluorescent 
resins;  transportable buildings, non metallic and also not of 
polymeric fluorine or fluorescent resins. 
27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other 
floor coverings, in particular sorel cement/xylolite 
(magnesia) floor pavements, ), all the aforesaid goods as 
floor coverings or floorcoatings for technical or industrial 
purposes, in particular for decks (ships); no one of the 
aforesaid goods made of polymeric fluorine or fluorescent 
resins. 
37 Building construction, in particular construction 
and repair of floor coverings, renovation of concrete, 
corrosion prevention and painting services as well as 
construction of floor coverings by means of plastic 
processing. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0801306 
(151) Reg.dato: 2002.08.19 
(210) Søknadsnr: 200305068 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEFROKA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

19 Building materials (non-metallic), asphalt, pitch 
and bitumen as well as mixtures of sorel cement/xylolite 
(magnesia floor pavements), all the aforesaid goods as 
floor coverings or floorcoatings for technical or industrial 
purposes, in particular for decks (ships); no one of the 
aforesaid goods made of polymeric fluorine or fluorescent 
resins;  transportable buildings, non metallic and also not of 
polymeric fluorine or fluorescent resins. 
27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other 
floor coverings, in particular sorel cement/xylolite 
(magnesia) floor pavements, all the aforesaid goods as 
floor coverings or floorcoatings for technical or industrial 
purposes, in particular for decks (ships); no one of the 
aforesaid goods made of polymeric fluorine or fluorescent 
resins. 
37 Building construction, in particular construction 
and repair of floor coverings, renovation of concrete, 
corrosion prevention and painting services as well as 
construction of floor coverings by means of plastic 
processing. 

  
 

(111) Reg.nr.: 116122 
(151) Reg.dato: 1984.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.03.29 

(210) Søknadsnr: 19821318 
(220) Inndato: 1982.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

18 Vesker, håndvesker, skuldervesker, paraplyer, 
håndkofferter, reisekofferter, pengepunger, lommebøker. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0609943 
(151) Reg.Dato.: 1993.11.04 
  
 
(111) Reg.nr.: 0688309 
(151) Reg.Dato.: 1997.12.22 
  
 
(111) Reg.nr.: 0688310 
(151) Reg.Dato.: 1997.12.22 
  
 
(111) Reg.nr.: 0704740 
(151) Reg.Dato.: 1998.12.09 
  
 
(111) Reg.nr.: 0710167 
(151) Reg.Dato.: 1998.08.18 
  
 
(111) Reg.nr.: 0761967 
(151) Reg.Dato.: 2001.07.19 
  
 
(111) Reg.nr.: 164194 
(151) Reg.Dato.: 1994.08.18 
  
 
(111) Reg.nr.: 182992 
(151) Reg.Dato.: 1997.07.28 
  
 
(111) Reg.nr.: 195683 
(151) Reg.Dato.: 1999.01.28 
  
 
(111) Reg.nr.: 221322 
(151) Reg.Dato.: 2003.10.22 
  
 
(111) Reg.nr.: 222855 
(151) Reg.Dato.: 2004.04.13 
  
 
 



 overdragelser 2004.06.28 - 27/04

 

71 
 

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.: 0682411 
(730) Tidligere innehaver: 
 Viceroy Financial Services Ltd, HiPoint, Thomas Street, 

Taunton, Somerset TA2 6HB, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Open joint-stock company Commercial & Industrial Group 

Cristall, 10, ul. Geroev Panfilovtsev, 125480 MOSKVA, RU 
  
 
(111) Reg.nr.: 113171 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bollore Technologies, Odet, 29500 ERGUE GABERIC, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Republic Technologies (NA) LLC, 2301, Ravine Way, 

IL60025 GLENVIEW, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 115895 
(730) Tidligere innehaver: 
 Richard Scarry, Westport, CT, US 
(740) Ny Innehaver: 
 The Richard Scarry Corp, Case Postale 92, 3780 GSTAAD, 

CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 118554 
(730) Tidligere innehaver: 
 Monark AB, Varberg, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Cycleurope Sverige AB, S-432 82 Varberg, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 122662, 146137, 175380 
(730) Tidligere innehaver: 
 Oracle CORP, Redwood Shores, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Oracle International Corp, 500 Oracle Parkway, CA94065 

REDWOOD CITY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 122884 
(730) Tidligere innehaver: 
 Malaco KB, Norbergsgatan 12, 21450 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 MalacoLeaf AB, 20542 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 124265 
(730) Tidligere innehaver: 
 Matti Viio, Sollentuna, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Snickers Europe AB, Box 989, 19129 SOLLENTUNA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 144128 
(730) Tidligere innehaver: 
 Inforgrames Entertainment SA, 82-84, Rue du ler Mars 

1943, F-69628 Villeurbanne Cedex, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 ATARI Interactive Inc, 50 Dunham Road, MA 01915 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 151504, 151789, 151049, 175614, 174871, 

182831, 213495 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lisco Sports Inc, 5730 North Hoover Boulevard, FL33634 

TAMPA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Callaway Golf Co, 2285 Rutherford Road, CA92008-8815 

CARLSBAD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161824 
(730) Tidligere innehaver: 
 Salamander AG, Kornwestheim, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Melvo GmbH, Ebertstrasse 56, 70806 KORNWESTHEIM, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180655 
(730) Tidligere innehaver: 
 Caboto Sim SpA, Via Boito 7 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Banca Caboto SpA, Via Boito 7 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 183797 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mary Kay Inc, Dallas, TX, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Procter & Gamble Hair Care LLC, One Procter & Gamble 

Plaza, OH CINCINNATI, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 185430 
(730) Tidligere innehaver: 
 FOGARTY Ltd, Boston, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Fogarty Holdings Ltd, Havenside, Boston,Lincolnshire, 

PE210AH BOSTON, LINCOLNSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, 

5817, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 186010 
(730) Tidligere innehaver: 
 Structureco, Inc, 1105 North Market Street, DE19801 

WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sears Brands LLC, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, 

60179 ILLINOIS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 198409 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kablema AB, Box 525, S-175 26 Järfälla, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Elpress AB, Box 186, 87224 KRAMFORS, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 216368 
(730) Tidligere innehaver: 
 Finansprosjektering AS, Vardeveien 27, 1900 Fetsund, 

1900, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Verdibanken ASA, Pilestredet 27, 0164 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Erik Jendal, c/o Business to Web AS, Lille Grensen 7, 0159 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222530 
(730) Tidligere innehaver: 
 Marc Talon Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 553, 

Wilmington, DE 19801, US 
(740) Ny Innehaver: 
 TCV International Holding Inc, 1011 Centre Road, Suite 

322, DE19805 WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 2998 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Disston Co GREENSBORO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 South Deerfield Industrial Inc, 5 Industrial Way, MA01373 

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

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 31680 
(730) Tidligere innehaver: 
 PrimaDonna Wilhelm Meyer-Jlschen GmbH & CO KG, 

Stuttgart/Bad Gannstadt, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 SCHELLEBELLE, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 49835 
(730) Tidligere innehaver: 
 Grundig AG, Kurgartenstrasse 37, D-90762 Fürth, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 GBS Holding GmbH, Wankstrasse 25, 85598 BALDHAM 

BEI MÜNCHEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 73292 
(730) Tidligere innehaver: 
 J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 

Etterstad, 0607 Oslo, 0607, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Colts & Old Port Cigar Company Inc, c/o James D.Murphy, 

44 Chipman Hill, 10th Floor, Saint John, E2L456 NEW 
BRUNSWICK, CA 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 74324 
(730) Tidligere innehaver: 
 Salamander AG, Kornwestheim, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Melvo GmbH, Ebertstrasse 56, 70806 KORNWESTHEIM, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 91998, 212430, 219660 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc, 8500 Hidden River 

Parkway, FL33637 TAMPA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bausch & Lomb Inc, One Lincoln First SquareSquare, 

NY14604-0054 ROCHESTER, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 95663 
(730) Tidligere innehaver: 
 Syngenta Ltd, Syngenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Researc Park, GU27YH 
GUILDFORD, SURREY, GB 

(740) Ny Innehaver: 
 Sorex Ltd, St.Michael`s Industrial Estate Widnes, WA88TJ 

CHESIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 99485 
(730) Tidligere innehaver: 
 Atari Games CORP, Milpitas, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 ATARI Interactive Inc, 50 Dunham Road, MA 01915 

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

NO 
  
 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2004.06.28 - 27/04

 

74 
 

Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0784892 
(210) Søknadsnr.: 200208295 
(730) Innehaver: dtm Datentechnik Hans Moll GmbH, 

Benzstrasse 1, D-88074 
Meckenbeuren, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117674 
(210) Søknadsnr.: 19831513 
(730) Innehaver: Promat UK Ltd, Sterling Centre, 

Eastern Road, Bracknell RG12 2TD, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 122662, 146137, 175380 
(210) Søknadsnr.: 19830206, 19890108, 19940737 
(730) Innehaver: Oracle International Corp, 500 Oracle 

Parkway, CA94065 REDWOOD 
CITY, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162350 
(210) Søknadsnr.: 19930650 
(730) Innehaver: TOP-TOY A/S, Roskildevej 16, DK-

4000 Roskilde, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163130 
(210) Søknadsnr.: 19931870 
(730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 

113, F-30470 Aimargues, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163820 
(210) Søknadsnr.: 19914680 
(730) Innehaver: Société Nationale d'Etude et de 

Construction de Moteurs d'Aviation, 2, 
Boulevard du General Martial Valin, 
F-75015 Paris, FR 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 163832 
(210) Søknadsnr.: 19925298 
(730) Innehaver: SOC NAT des Chemins de Fer 

Luxembourgeois, Luxembourg, LU 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163911 
(210) Søknadsnr.: 19932936 
(730) Innehaver: Royal Auping BV, 7415 DK Deventer, 

NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171143 
(210) Søknadsnr.: 19923825 
(730) Innehaver: Ciba Corning Diagnostics Corp, 

Medfield, MA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183797 
(210) Søknadsnr.: 19964986 
(730) Innehaver: Procter & Gamble Hair Care LLC, 

One Procter & Gamble Plaza, OH 
CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 186010 
(210) Søknadsnr.: 19967633 
(730) Innehaver: Sears Brands LLC, 3333 Beverly 

Road, Hoffman Estates, 60179 
ILLINOIS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 198409 
(210) Søknadsnr.: 199901036 
(730) Innehaver: Elpress AB, Box 186, 87224 

KRAMFORS, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 63954 
(210) Søknadsnr.: 81299 
(730) Innehaver: Turmac Tobacco CO BV, Amsterdam, 

NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 95663 
(210) Søknadsnr.: 122048 
(730) Innehaver: Sorex Ltd, St.Michael`s Industrial 

Estate Widnes, WA88TJ CHESIRE, 
GB 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 223385 
(151) Reg.dato.: 2004.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.18 

(210) Søknadsnr.: 200403692 
(220) Inndato: 2004.03.10 
(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: 
 Gullhjørnet , v/Gullsmed Brynhild Solheim Postboks 14, 

2420 TRYSIL, NO 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 223416 
(151) Reg.dato.: 2004.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.23 

(210) Søknadsnr.: 200403682 
(220) Inndato: 2004.04.08 
(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: 
 Liv-Turid Aarstad Aadnevik, Amundrødbakken 16, 3295 

HELGEROA, NO 
(450) Kunngjøringsdato  27/04, 2004.06.28 
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Produktforskrift nr. 2/2004 
 
 
 
 
Forskrift 1. juni 2004 nr. 819 om beskyttelse av produktbetegnelsen 
Ringerikserter som Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 
Fastsatt av Mattilsynet – Hovedkontoret 1. juni  2004 med hjemmel i forskrift 5.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, 
fisk og fiskevarer § 15. 

 
§ 1 Beskyttet produktbetegnelse 
Ringerikserter 
 
§ 2 Rettmessige brukere 
Røyse Ringerikserterdyrkerlag  
 
§ 3 Vilkår for bruk av produktbetegnelsen 
1. Produktbeskrivelse: 

Ringerikserter er en grønnert tilhørende erteblomstfamilien. Ringerikserter har ikke gjennomgått 
moderne foredling, og er derfor liten og varierende i størrelse. Også ertenes grønnfarge varierer, og 
det kan være noe innslag av mørke erter. 
 

2. Geografisk område: 
Området for produksjon, bearbeiding og foredling av Ringerikserter avgrenses til Røysehalvøa i Hole 
kommune, begrenset mot Tyrifjorden mot øst, sør og vest og mot klimavernsone og nåværende 
militært område i nord og nordøst. 
 

3. Produksjonsmetode: 
Ringerikserter skal i samsvar med tradisjonen dyrkes på opplendt kalkholdig ”skjæljord”, som er jord 
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med stort innslag av siltige lettleirer og noe småstein. Jord med tyngre mer humusrike jordarter som 
for eksempel mellomleire skal ikke benyttes. Vekstskifterate skal være 4-5 år mellom hver dyrking. 
  
Såfrø skal tas ut fra tidligere avlinger. Innslag av mørke erter skal holdes nede. Med unntak av for 
små erter, kan erter som er sortert ut fra partier godkjent til matkvalitet brukes til såfrø. Oppstår 
frøoverførte sykdommer eller virus, har produsentene rett og plikt til å bruke såfrø fra kvalitetspartier 
fra andre produsenter.  
 
Ringerikserter skal dyrkes i ren bestand, eventuelt sammen med en stråsterk havresort. For å sikre 
kvaliteten på plantene, særlig på grunn av skadedyr, bør Ringerikserter vanligvis ikke såes før litt ut i 
mai. Dersom det dyrkes andre sorter erter i tillegg til Ringerikserter skal dette skje på fysisk atskilte 
teiger. 
  
I vekstsesongen skal det ikke benyttes kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemidler. Økologiske 
hjelpemidler kan brukes.  
 
Etter tresking skal ertene tørkes med kaldluft ned til 15 % vanninnhold før lagring. Ertene skal renses 
før pakking, og andelen mørke erter, skrumperter og markspiste erter skal holdes nede. Den siste 
finrensingen skal gjøres med en tradisjonell ”erter-triør”.  
  
Før Ringerikserter pakkes skal partiene med erter være visuelt bedømt og godkjent av minst 3 av 
produsentene.  
 

4. Merking av produktet: 
Ringerikserter kan merkes med teksten ”Beskyttet opprinnelsesbetegnelse” og det tilhørende 
figurmerket. 

 
§ 4 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 24. juni 2004. 
 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
 
Beskrivelse av produktets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området: 
 
Opprinnelse: 
Dyrking av Ringerikserter kan føres tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Skriftlige protokoller med 
oversikt over ”utsæd og høst” på gården Lille Hundstad på Røyse viser at det fra 1823 ble produsert erter 
der. På den tid ble ertene kalt ”graa-ert”. Først på begynnelsen av 1900-tallet fikk erten navnet 
Ringerikserter.  
 
På grunn av dårlig pris og økt sykdomsangrep avtok dyrkingen av Ringerikserter gradvis etter 1920, inntil 
den i en periode opphørte helt. Dyrkingen ble først gjenopptatt på begynnelsen av 1950-tallet da en pose 
Ringerikserter ble funnet på loftet på gården Nedre Fjeldstad på Røyse. På Røyse har det siden den tid 
vært kontinuerlig dyrking av Ringerikserter. 
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Tilknytning til det geografiske området: 
Området har et jordsmonn og klima som er gunstig for dyrking av Ringerikserter.  
 
På Røyse har det gjennom mange generasjoner blitt opparbeidet spesielle kunnskaper og erfaringer om 
dyrking av Ringerikserter. Denne erfaringen tilsier at Ringeriksertenes kvalitet, bl.a. kokbarhet og smak, 
er avhengig av at ertene dyrkes på opplendt kalkholdig ”skjæljord”.  
 
Ringerikserter har et sterkt omdømme knyttet til Røyse. 
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Rettelser 
 
I Nvmt nr. 39/03 ble int. reg.nr. 729310 kunngjort med feil 
varefortegnelse. 
Registreringen blir kunngjort på nytt på side 36 i dette tidende. 
 
I Nvmt nr. 20/04 ble int. reg.nr. 0793103 kunngjort  uten fullmektig. 
Riktig fullmektig skal være: Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007, 
Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
 
I Nvmt nr. 24/04 ble reg. nr. 200304975 kunngjort med 
registreringsnr. 223098. Riktig registreringsnummer skal være: 
223151.  
Prioritetsdatoen ble gjengitt som 25. november 2003. Riktig 
prioritetsdato skal være 15. november 2002. Merket ble registrert 
med følgende opplysninger i klasse 9: "tradløse 
kommunikasjonsinnretninger;"  som riktig skal være "trådløse 
kommunikasjonsinnretninger". I klasse 42 står 
"epostadministreringstjenester" som riktig skal være" e-
postadministreringstjenester". 
Registreringsdatoen ble gjengitt som 1. juni 2004,  riktig skal være 
3. juni 2004. 
 
I Nvmt nr. 24/04 ble reg.nr. 223090 ved en feil kunngjort registrert 
for varer i kl. 3, 5, 8, 16, 21, 25, 29, 30, 31 og 32. Riktig 
varefortegnelse skal være kl. 3, 8, 16, 21, 25, 29, 30, 31 og 32. 
 
I Nvmt nr. 26/04 ble int. reg.nr. 0796593 og 0796981 kunngjort 
uten fullmektig. 
Riktig fullmektig skal være: Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 Oslo, NO 
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