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I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 223446 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200307525 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPS TRADEABILITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UPS TRADEABILITY 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer og software; batterier; 

alternative  kraftforsyningsinnretninger; innretninger for 
overspenningsvern; magnetiske disker og bånd; 
printere, vekter og skannere. 
35 Logistikkledelse; ledelsestjenester 
vedrørende forsyningskjeder; integrert sporing, 
gjenvinnelse og ledelse av handelstransaksjoner; 
annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjeneste; 
tilveiebringelse av datastyrt gjenfinning av pakker i 
transitt; distribusjon av vareprøver; assistanse 
vedrørende ledelse, konsulenttjeneste vedrørende 
ledelse. 
39 Fraktforsendelser; tjenester vedrørende 
forsyningskjeder, særlig tjenester innen området for 
ledelse av forsyningskjeder; pakking av artikler for 
levering og transport; tjenester vedrørende transport av 
brev, dokumenter, meddelelse, trykksak og andre varer 
og eiendeler ved bruk av ulike transportmetoder, samt 
relaterte tjenester i klasse 39, slik som tilveiebringelse 
av lagerlokale, lagring, pakking, levering og retur, med 
hensyn til det foregående. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223447 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200309976 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUATRACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUATRACK 

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

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

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

 10 Medisinske innretninger i form av 
innføringstråder for katetere. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223448 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200309051 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMATT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMATT 

(730) Innehaver: 
 Smatt AS , 9294 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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 (111) 

Reg.nr.: 223450 

(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200300721 
(220) Inndato: 2003.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLAZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLAZE 

(730) Innehaver: 
 Harlequin Enterprises Ltd , 225 Duncan Mill Road, Don 

Mills, ON M3B 3K9, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bøker, manualer, 
publikasjoner, magasiner, nyhetsbrev, inkludert de 
forannevnte varer distribuert via elektroniske media; 
materialer til bokbinding; fotografier; plakater; hilsningskort; 
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. 
35 Detaljhandel, inkludert detaljhandelstjenester 
utført online eller via internett; postordretjenester; annonse 
og reklametjenester, inkludert tjenester som er relatert til 
drift av postordreforretninger, internettsalgsvirksomhet, eller 
andre salgsvirksomheter; forretningstjenester; tjenester 
relatert til ledelse og administrasjon av 
postordreforretninger, internetsalgsvirksomhet eller andre 
salgsvirksomheter, inkludert relatert tit salgsinformasjon, 
forretningsfranchiseinformasjon og 
kundetjenesteinformasjon; tjenester vedrørende 
administrativ behandling av ordre; alle de forannevnte 
tjenester tilbudt via internett, eller via et datanettverk eller 
andre kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223451 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200309977 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIDER ALARM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPIDER ALARM 

(730) Innehaver: 
 Walter Aanonsen, Sogneprest Heffeermehlsvei 26, 4817 

His, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter til signalering og 

kontroll; alarminstrumenter; tyverialarmer. 
35 Salg av alarminstrumenter og tyverialarmer. 
37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av 
alarminstrumenter og tyverialarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223452 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200309053 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLOW UP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLOW UP 

(730) Innehaver: 
 Arcor SAIC , domiciled at Avda, Fulvio Pagani 487, 

Arroyito, Province of Còrdoba, AR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223453 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200306522 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWISTERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWISTERS 

(730) Innehaver: 
 Masterfoods AS , 0275 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; 
næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for 
fugler, ben for hunder; strø for dyr; preparater for bruk som 
tilsetning til næringsmidler for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223454 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 199900548 
(220) Inndato: 1999.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIZM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIZM 

(730) Innehaver: 
 Claritas Ltd , Causeway House, Middlesex TW11 OJR, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsapparater og -instrumenter, 
maskinlesbare databærere, disketter og taper; deler, 
tilbehør og rekvisitter til de forannevnte varer; 
datamaskinsoftware, software for markedsanalyser og 
markedsføring; datamaskinsoftware og publikasjoner i 
elektronisk form framskaffet on-line fra databaser eller fra 
fasiliteter framskaffet fra internett (inkludert websider). 
35 Informasjonstjenester angående 
konsumentmarkedet; innsamling av kommersiell 
informasjon i datamaskindatabaser; systematisering av 
kommersiell informasjon i datamaskindatabaser; byråer for 
kommersiell informasjon; salgsfremmende omtale av varer 
og tjenester framskaffet on-line fra datamaskindatabaser 
eller fra internett. 
42 Vedlikehold av datamaskinsoftware; rådgivning 
vedrørende datamaskinsoftware; oppdatering av 
datamaskinsoftware; analyse av datamaskinsystemer; 
undersøkelsestjenester relatert til demografi. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223455 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200309049 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PYCEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PYCEZE 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 

preparater; veterinære preparater for bruk i akvakultur; 
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  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223457 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200306527 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PYRAMIDENE REISER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PYRAMIDENE REISER 

(730) Innehaver: 
 Hesham El Nashar, Selmersgt 5D, 3045 Drammen, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Organisering av reiser, booking av reiser og 

transporter, transport av reisende, sightseeing, arrangering 
av rundreiser og turer, pakketurer og charterturer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223458 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308945 
(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:  
 espresso 

(730) Innehaver: 
 Lærmo BA , Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223459 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308089 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AHT 

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

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

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

 10 Tenger for medisinsk bruk. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 223460 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200302169 
(220) Inndato: 2003.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ups 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hardware-/firmware-/softwareplattform til 

datamaskin innen området for transport- og levering som er 
tilgjengelig via et globalt datamaskinnettverk; 
kommunikasjonsservere og dataprogram for bruk innen 
området for transport og levering, inkludert tilveiebringelse 
av aktuell forsendelsesstatus, pakkedetaljer, 
forsendelsesalternativer og kostnader, ankomstdato for 
pakker og leveringsmelding; dataprogramvare til bruk i 
forbindelse med å tilveiebringe automatisert nedlasting av 
filer som er relatert til trackninginformasjon om sendte 
pakker, inkludert aktuell forsendelsesstatus, pakkedetaljer, 
ankomstdatoer for pakker og leveringsmelding; 
dataprogramvare til bruk i forbindelse med godkjenning av 
gateadresser; dataprogramvare til bruk ved forberedelse og 
trykning av forsendelsesmerkelapper, -dokumenter og -
fakturaer; dataprogramvare til bruk i forbindelse med å 
tilveiebringe elektroniske forsendelsesmerkelapper, 
-dokumenter og -fakturaer; dataprogramvare til bruk i 
forbindelse med å tilveiebringe informasjon om tilgjengelige 
transport- og leveringstjenester; dataprogramvarer til bruk i 
forbindelse med å tilveiebringe dokumentasjon på 
leveringsbekreftelser, inkludert digitalisert signatur for 
mottakeren av pakken; dataprogramvare for mottak, 
overføring og behandling av kundeidentifiserende 
kontoinformasjon for forsendelsen. 
35 Tilveiebringe sporingstjenester angående 
informasjon om henting, levering og returnering av pakker 
og personlige eiendeler via luftfartøy, jernbane, båt, og 
motorkjøretøy via et globalt datamaskinnettverk; 
tilveiebringe datasporing av pakker i transitt, inkludert 
tilveiebringelse av aktuell forsendelsesstatus, 
pakkedetaljer, forsendelsesalternativer og kostnader, 
ankomstdato for pakker og leveringsmeldinger; tilveiebringe 
automatisert nedlastning av filer relatert til 
sporingsinformasjon om sendte pakker, inkludert aktuell 
forsendelsesstatus, pakkedetaljer, ankomstdatoer for 
pakker og leveringsmeldinger; godkjenning av 
gateadresser; forberedelse og trykning av 
forsendelsesmerkelapper, - dokumenter og -fakturaer; 
tilveiebringe elektroniske forsendelsesmerkelapper, -



 registrerte varemerker 2004.07.05 - 28/04

 

7 
 

dokumenter, og -fakturaer; tilveiebringe informasjon om 
tilgjengelige transport- og leveringstjenester; tilveiebringe 
dokumentasjon om leveringsbevis, inkludert digitalisert 
signatur for mottakeren av pakken; mottak, overføring og 
behandling av kundeidentifiserende kontoinformasjon for 
forsendelsen; tilveiebringe automatisert registrering for 
kundeidentifiserende kontoinformasjon over et globalt 
datamaskinnettverk; administrative og forretningsmessige 
sider ved a arrangere ekspress henting, lagring, transport 
og levering av dokumenter, pakker og personlige eiendeler 
via luftfartøy, jernbane, båt, og motorkjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223461 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308944 
(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:  
 Russell 

(730) Innehaver: 
 Frank Russell Co , 909 A Street, Tacoma, WA 98402-5120, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Finansielle publikasjoner og håndbøker for bruk 
med dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223462 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200305180 
(220) Inndato: 2003.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARLA-FRISKE-IDEER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARLA-FRISKE-IDEER 

(730) Innehaver: 
 Arla Foods amba , Skanderborgvej 277, 8260 VIBY J, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Melk og melkeprodukter, spiselige oljer og 
spiselig fett. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223463 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308272 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RØRLEGGER EKSPRESSEN 

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

(730) Innehaver: 
 Rørlegger Ekspressen Bjørn Seem AS v/Arnstein Seem , 

Postboks 64, 7871 Grong, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Rørleggervirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223464 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308566 
(220) Inndato: 2003.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATLAS 

(730) Innehaver: 
 Aalesund Vaktvesen/Atlas Gym , Postboks 1191, 6001 

Ålesund, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 
Olavs plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Helseklubbvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223465 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200308940 
(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:  
 Contessa 

(730) Innehaver: 
 Okamura Corp , 7-18 Kitasaiwai 2-Chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler; kontormøbler, skolemøbler, stoler, 

lenestoler, pulter/skrivebord, låsbare skap/garderobeskap, 
kartotekskap, arkivskap, hyller til arkivskap, reoler, 
skjermer, hyller for lagring, krakker, sofaer, 
seter/sitteplasser, benker, skjenker, kommoder, 
utstillingsmontere, møbler av metall og andre møbler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223466 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200309500 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(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: 
 Genius Retail Management AS , Postboks 169, 1301 

SANDVIKA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
utrednings- og rådgivningstjenester vedrørende økonomi, 
markedsføring og forretningsstrategi. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223467 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200309440 
(220) Inndato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fake 

(730) Innehaver: 
 Henskjold Agentur , Leiren, 1789 Berg I Østfold, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223468 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200309501 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENIUS retail management 

(730) Innehaver: 
 Genius Retail Management AS , Postboks 169, 1301 

SANDVIKA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
utrednings- og rådgivningstjenester vedrørende økonomi, 
markedsføring og forretningsstrategi. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223469 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307497 
(220) Inndato: 2003.08.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROCALYX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROCALYX 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223470 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307506 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERBright 

(730) Innehaver: 
 Sun Ten Pharmaceutical Co Ltd , 3F,No 11 Roosevelt Rd, 

Sec 2, Taipei 100 ROC, TW 
(740) Fullmektig: 

 Hans Chr Steenstrup, Postboks 1348 Vika, 0113 OSLO, 
NO 

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

hygeniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
desinifeksjonsmidler, fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223471 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307517 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGNOSTAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGNOSTAT 

(730) Innehaver: 
 Hymatek AS , Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Spenningsregulator, magnetisering, statisk 

magnetisering og magnetiseringssystem for alle typer 
synkrone generatorer. 
37 Installasjon, service og reparasjon av 
spenningsregulatorer, magnetiseringer, statiske 
magnetiseringer og magnetiseringssystemer. 
42 Utvikling og forskning relatert til 
spenningsregulatorer, magnetiseringer, statiske 
magnetiseringer og magnetiseringssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223472 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307520 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARISTIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARISTIN 

(730) Innehaver: 
 Schering-Plough Ltd , Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Vetrinære vaksiner for akvakultur. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223473 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200308092 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENO-CAPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENO-CAPS 

(730) Innehaver: 
 Pharmacia AB , Lindehagensgatan 126, S-133 87 

Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske innretninger, nemlig plast tilbehør i 

form av naturtro eller fargete deksler med klype, til bruk på 
vaksineringsinnretninger for farmasøytiske preparater som 
må administreres ved vaksinering av barn. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223474 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307521 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANCHO VILLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANCHO VILLA 

(730) Innehaver: 
 Pet Inc , 200 South 6th Street, Minneapolis, MN 55402, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; ferdig chilipepper Qalapenos), ferdigstekte 
bønner, tacomiddagssett, klargjortjalapenos som er klar for 
spising og hermetiserte jalapenos, klargjorte, konserverte 
og nedfryste bønner; sauser, inkludert picante salsa; 
ferdigretter hovedsakelig bestående hermetiserte 
grønnsaker, ferdigretter hovedsakelig bestående av 
tacoskjell inneholdende hermetiserte grønnsaker, 
ferdigretter hovedsakelig bestående av klargjorte 
jalapenos. 
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; tacoskjell, tacochips, tostadaskjell, skjell 
laget av maismel, krydret og stekte skjell laget av maismel, 
tacokrydderblandinger, guacamolekrydderblandinger, 
klartgjort og hermetisert jalapenos for tilsetning til annen 
mat, tacomiddagssett, sauser, inkludert picante sauser og 
salsa; deig fylt med kjøtt og/eller ost og/eller grønnsaker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223475 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307514 
(220) Inndato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA VENDEL 

(730) Innehaver: 
 Signature AS , 3213 Sandefjord, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøt, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 223476 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307524 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUACA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUACA 

(730) Innehaver: 
 Distillerie Tuoni e Canepa SrL , Via D Cimarosa 33-39, I-

57124 Livorno, IT 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker( unntatt øl); likører. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223477 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200303783 
(220) Inndato: 2003.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CATALINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CATALINA 

(730) Innehaver: 
 Monthy Pedersen, Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Svømmebasseng. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223478 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200307707 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORVITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORVITAL 

(730) Innehaver: 
 Norvital AS , Postboks 483, 8439 Myre, NO 

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

til rengøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfyrnevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
saint korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223479 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200305613 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Douple Dippers 

(730) Innehaver: 
 Tops Foods , Lammerdries 26, B-2250 Olen, BE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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; ferdig tilberedte retter og snacks. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223480 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200211888 
(220) Inndato: 2002.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODYGUARDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BODYGUARDS 

(730) Innehaver: 
 Helseinvest AS , Storgaten 4 c/o Eiendomsservice AS, 

3510 Hønefoss, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simen Strand - Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 
Solli, 0201 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Engangshansker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223481 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200308087 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREENSIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREENSIDE 

(730) Innehaver: 
 Greenside Systems Ltd , Saltnesveien 21, 1626 Manstad, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder 
luftkondisjoneringsapparater, varmepumper og 
klimaanlegg. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223482 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200306480 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTELMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTELMA 

(730) Innehaver: 
 Protelma Group AB , Warfvinges väg 29, S 112 51 

Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker; fotografier; instruksjons- og 

undervisningsmateriell (ikke apparater). 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 223483 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200306481 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROFILL PRO 

(730) Innehaver: 
 Bayer HealthCare LLC , 100 Bayer Raod, Pittsburg PA 

15205, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medisinske diagnostiske reagenser for analyse 

av kroppsvæsker. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223484 
(151) Reg.dato.: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Søknadsnr.: 200305877 
(220) Inndato: 2003.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATARI 

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

MA, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater for opptak, overføring, mottak, 
gjengivelse og behandling av lyd og bilder; magnetiske, 
optiske, numeriske og elektroniske databærere; 
magnetiske, optiske og numeriske disker; computer 
lagerenheter; trykte kretser; computere; periferiutstyr for 
computere, nemlig skjermer, tastatur, mus 
(databehandlingsutstyr), konsoller og styringspaker, 
diskspillere og magnetiske, optiske og numeriske disker; 
digitaliseringsenheter, skrivere, modemer; telefon-, 
telefaks- og telekommunikasjonsapparater; innregistrerte 
softwareprogrammer; software for spill for computere; 
konsoller for elektroniske spill; magnetiske, optiske og 
numeriske spillprogrammer; apparater for spill for bruk med 
fjernsynsmottakere; forhåndsbetalte automatiske spill for 
computere; videospill. 
16 Papir, papp; trykkingsprodukter; artikler for 
innbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler (klebende materialer) for papirvarer, 
papirvarehandelen eller for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke utstyr); plastemballasje (ikke 
opptatt i andre klasser); trykktyper; esker og bokser for 
penner; kort; penner for tegning; magasiner (tidsskrifter); 
pastellkritt, -stifter og -blyanter; penneetuier, klips for 
penner, pennetørkere, blyantholdere, holdere for blyantbly, 
blyantbly, blyantspissere, blyantspissemaskiner, blyanter; 
tidsskrifter; plakater; trykte publikasjoner; prospekter; 
bøker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill, elektroniske apparater for spill andre enn 
slike som kun er tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; 
automatiske apparater for spill andre enn slike som er 
forhåndsbetalte og slike som kun er for bruk med 
fjernsynsmottakere; leker; spillkort. 
38 Presse- og informasjonsbyråer; 
telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon via telefoner, 
radiokringkasting, kommunikasjon via radiotelefoner og via 
telegrafer, og via all slags fjernbehandling, via interaktiv 
teledata, og særlig via computerterminaler, 
computerperiferiinnretninger eller elektroniske og/eller 
digitalt utstyr, og via bildetelefoner, visuelle telefoner 
(visiofoner); overføring av informasjon ved hjelp av 
dataoverføring eller via satellitter; sending og overføring av 
telegrammer og meldinger; telekstjenester, telegrammer; 
dataoverføring, særlig høyhastighet (pakke) overføring for 
offentlige nettverksoperatører og selskaper; sending og 
overføring av datoriserte dokumenter; overføring av 
informasjon relatert til en kataloger/registere over 
internettbrukere; elektronisk post, spredning av informasjon 
via elektroniske hjelpemidler, blandt andre via World Wide 

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

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223485 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200308091 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLACIER BLUE 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, midler til kropps- og skjønnhetspleie, 

bade- og dusjtilsetningsmidler. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223486 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200306884 
(220) Inndato: 2003.07.23 
(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: 
 Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories) , 4 

Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 21 Munnpleieapprater. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 223487 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200300304 
(220) Inndato: 2003.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 J.Lindeberg 

(730) Innehaver: 
 J Lindeberg AB , Igeldammsgatan 22 A, S-112 49 

Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper, parfymer, eteriske oljer,kosmetikk, 
hårpleiepreparater. 
9 Briller, solbriller. 
18 Lær og lærimitasjoner; veskeri(kke opptatt i 
andre klasser); kofferter og reisevesker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223488 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307526 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.13 DE 303 07 673.9/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIX&MORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIX&MORE 

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

17, D-81669 München, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og utstyr, 

særlig elektriske kjøkkenmaskiner og utstyr, herunder 
kjøttkverner, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, 
saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk 
drevne redskaper, elektriske boksåpnere, 
knivslipeapparater samt maskiner og apparater for 
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske 
avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskverner, 
oppkuttere og -kompressorer; oppvaskmaskiner, elektriske 
maskiner og apparater for behandling av tøy og klesplagg, 
herunder vaskemaskiner, sentrifuger, klespresser, 
strykepresser, strykemaskiner; elektriske 
rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder 
vindusrengjøringsapparater, skopusseapparater, 
støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, 
særlig slanger, rør, støvfiltere og poser til støvsugere. 
9 Elektriske apparater og instrumenter, spesielt 
elektriske strykejern; kjøkkenvekter, personvekter; 
elektriske foliesveiseapparater; fjernkontrollinnretninger og 
-utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, anordninger og -
utstyr for kontroll (overvåking) og overvåkningsinnretninger 
for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -utstyr; 
innregistrerte og uinnregistrerte maskinlesbare databærere, 
herunder magnetiske databærere for 
husholdningsapparater og -utstyr; elektriske 
utleveringsapparater for mat eller drikke, salgsautomater; 
databehandlingsutstyr og -programmer for kontroll og 
betjening av husholdningsapparater og -utstyr; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 
11 Apparater og innretninger til oppvarming, 
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, 
bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og 
varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, kokekar 
med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og 
kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt kjøle- og 
frysebokser og -skap og kjøl/frys kombinasjonsskap og -
bokser, fryseapparater, apparater til fremstilling av is og 
iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy og 
klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; 
ventilasjonsapparater og -innretninger, spesielt ventilatorer 
og vifter, lukt- og fettfiltere, luktavtrekksapparater og -
hetter, klimaapparater samt apparater og innretninger til 
bedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannledningsapparater 
og -utstyr samt sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, 
luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, 
varmtvannsbeholder og- beredere; oppvaskkummer og 
benkebeslag, varmepumper, iskrem-maskiner; deler og 
tilbehør for alle de forannevnet varer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223489 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307527 
(220) Inndato: 2003.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RETIN-OX CORREXION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RETIN-OX CORREXION 

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

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

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

 3 Kosmetiske preparater, toalettpreparater og 
produkter for behandling og rensing av hud og hår; 
preparater for redusering av rynker. 
5 Topiske medisinske preparater for behandling av 
tilstander i hud og hår; preparater for eliminering av rynker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223490 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 199912293 
(220) Inndato: 1999.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRIDGESTONE 

(730) Innehaver: 
 Bridgestone Corp , 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 104-

8340 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Transportbånd; maskiner og verktøymaskiner; 

motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. 
17 Slangeledninger (ikke av metall), gummibuffere, 
gummi støtputer, gummi dokkfendere; kautsjuk, guttaperka, 
gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast 
som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223492 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307529 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENSITIVE SILK 

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

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223493 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200209750 
(220) Inndato: 2002.10.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCANPIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCANPIX 

(730) Innehaver: 
 Scanpix Scandinavia AB , Box 860, S-131 25 Nacka, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Aviser, tidsskrifter, fotografier og bilder. 
41 Utgivelse og publisering av bilder og tidsskrifter; 
nyhetsreportasjetjenester; fotoreportasjetjenester; 
produksjon og formidling av nyhets- og kommersielle bilder 
innenfor alle områder. 
42 Forvaltning av opphavsrettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223494 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200306595 
(220) Inndato: 2003.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASTA-KILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASTA-KILL 

(730) Innehaver: 
 AS Nessemaskin , Nessane, 6899 Balestrand, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Insektmidler( preparater til utryddelse av 

skadedyr og innsekter) 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223495 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307530 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPECIAL K 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPECIAL K 

(730) Innehaver: 
 Kellogg Co , One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016-

3599, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kornblandinger herunder frokostblandinger og 

cerealblokker. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223496 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200303785 
(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:  
 drammen db bilhavn a/s 

(730) Innehaver: 
 Autolink AS , Postboks 610, 3003 Drammen, NO 

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

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

installasjonsvirksomhet; herunder sandblåsing og 
malevirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; spedisjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223498 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200211462 
(220) Inndato: 2002.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jhd HATTELAND DISPLAY 

(730) Innehaver: 
 Hatteland Display AS , 5578 NEDRE VATS, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, og 
datamaskiner; brannslukningsapparater, monitorer; 
skjermer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223499 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307532 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARCOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARCOM 

(730) Innehaver: 
 Barcom Labelling AS , Postboks 311, 1471 Lørenskog, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper 
(andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; 
etiketteringsmaskiner. 
9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, herunder apparater som 
konverterer og visualiserer tredimensjonale bilder; 
projektorer, videofremvisere; databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogrammer, dataskrivere, 
strekkodelesere. 
35 Kundeveiledning ved salg av strekkodelesere, 
etiketterings maskiner, håndapparater for etikettering, 
maskiner for datafangst, datamaskiner, dataskrivere, og 
industriell merking. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223500 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307533 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.12 EM 003049897 
(540) Gjengivelse av merket: 

ÅF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ÅF 

(730) Innehaver: 
 AB Ångpanneföreningen , S-104 20 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; prosjektering av industrielle anlegg; 
tekniske beregninger; teknisk konsultasjon; kvalitetskontroll 
og -sertifisering; inspeksjonstjenester; kjemiske analyser; 
materialtesting; konsulenttjenester vedrørende miljøvern. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223501 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307534 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.12 EM 003049855 
(540) Gjengivelse av merket: 

ÅF-CELPAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ÅF-CELPAP 

(730) Innehaver: 
 AB Ångpanneföreningen , S-104 20 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; prosjektering av industrielle anlegg; 
tekniske beregninger; teknisk konsultasjon; kvalitetskontroll 
og -sertifisering; inspeksjonstjenester; kjemiske analyser; 
materialtesting; konsulenttjenester vedrørende miljøvern. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223502 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200303984 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENGELSVIKEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGELSVIKEN 

(730) Innehaver: 
 Engelsviken Canning AS , 1628 Engalsvik, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 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. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223504 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307536 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PATHFINDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PATHFINDER 

(730) Innehaver: 
 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan 

Motor Co Ltd) , No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

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

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

 12 Motorkjøretøyer i form av biler, lastebiler, 
varebiler, kjøretøyer til sportslig bruk, samt deres 
konstruksjonsdeler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223505 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200303983 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGELSVIKEN NATURLIG FRISKT UTEN 

KONSERVERINGSMIDLER 
(730) Innehaver: 

 Engelsviken Canning AS , 1628 Engalsvik, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 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. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223506 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200308941 
(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:  
 CD 

(730) Innehaver: 
 Christian Dior Couture SA , 30, Avenue Montaigne, F-

75008 Paris, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske apparater og instrumenter, briller, 

solbriller, anti-blende briller, sportsbriller, brilleglass, 
brilleetuier, monokler, kikkerter, lorgnetter, brillerammer, 
lorgnettrammer, kontaktlinser, kontaktlinseetuier; 
telefonetuier.  

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223507 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200211458 
(220) Inndato: 2002.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jha HATTELAND ASSEMBLY 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; trykte kretser, 
elektriske; kort med integrerte kretser (smartkort) kretskort. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223508 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200303982 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGELSVIKEN 

(730) Innehaver: 
 Engelsviken Canning AS , 1628 Engalsvik, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 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. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223509 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307660 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OFFITEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFFITEC 

(730) Innehaver: 
 Offitec AS , Fred Olsensgate 3 B, 0152 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Ergonomiske dataprodukter, som 

kontorprodukter og kontormøbelprodukter,- det vil si 
computertilbehør som PC-oppheng, kabelrenner, 
stolunderlag, underarmstøtter, håndleddstøtter, bevegelige 
armer for dataskjermer, manusholdere, fotskammel, 
uttrekksskuff for tastatur, oppheng papirkurver til 
kontormøbler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223510 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200307674 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLOWTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLOWTEX 

(730) Innehaver: 
 Owens Corning , One Owens Corning Parkway, OH43659 

TOLEDO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 24 Et vevet stoff med forsterkningsstruktur laget av 
glass, glassfiber og annet syntetisk materiale brukt ved 
produksjon av komposittmateriale. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223511 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200210345 
(220) Inndato: 2002.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIACS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIACS 

(730) Innehaver: 
 Sicom AS , Postboks 1266 Brattøra, 7462 Trondheim, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronikkort; kort med integrerte kretser; 

programvare ( innregistrerte EDB programmer); nedlastbar 
programvare. Alle ovenfornevnte varer kun i forbindelse 
med havbunnsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223512 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 19965481 
(220) Inndato: 1996.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROADMASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROADMASTER 

(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co , Findlay, OH, US 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Dekk og innerslanger for dekk. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223513 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200304291 
(220) Inndato: 2003.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VÄRSÅSVILLAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VÄRSÅSVILLAN 

(730) Innehaver: 
 VärsåsVillan i Lundsbrunn AB , Box 301, 533 02 

Lundsbrunn, SE 
(740) Fullmektig: 

 Ove Eriksen c/o Ernst & Young, Postboks 184, 4662 
Kristiansand S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Prefabrikerte trehus. Seksjoner for villa, 

fritidshus, garasje, gjestehus og bygningsmateriale for 
bygging av forsamlingshus. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223514 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200303779 
(220) Inndato: 2003.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPECTRASYN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPECTRASYN 

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

75039-2298, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Petrokjemiske væsker for bruk som komponenter 
i syntetiske smøremidler for bruk i motorkjøretøyer og i 
industrien. 
4 Petrokjemiske væsker for bruk som komponenter 
i syntetiske smøremidler for bruk i motorkjøretøyer og i 
industrien. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223515 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200302601 
(220) Inndato: 2003.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIABLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIABLO 

(730) Innehaver: 
 Davidson & Associates Inc , 6080 Center Drive, 10th Floor, 

Los Angeles, CA 90045, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Forhåndsinnspilte spillefilmer og fjernsynsfilmer; 
audiokassetter, videokassetter, DVD'er, CD'er og CD-
ROMs som viser partitur og dialog; dataprogramvare for 
underholdning i form av spill som er i stand til å bli spilt på 
en personlig datamaskin, fjernsynsspillesystem eller 
verdensomspennende datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223516 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200211183 
(220) Inndato: 2002.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERTRAND PRESTIGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERTRAND PRESTIGE 

(730) Innehaver: 
 Vin og Vilt AS , Kongevn. 5, 0787 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Ole Per Solum, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vin og andre alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223517 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200305005 
(220) Inndato: 2003.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVENTYR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVENTYR 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods AS , Johan Throne Holsts plass 1, 0566 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg, 
melk; spiselige oljer og fett; tomatpure; potetløv og 
snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; 
ristede, tørrete, saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter. 
30 Kaffe, kaffeerstatninger, to og kakao samt drikker 
laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og 
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre 
deigprodukter, pizza, piroger etter russisk oppskrift, paier, 
brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer inkludert 
sjokolade og søtsaker; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser 
(krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn og 
sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, 
ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer; 
bakeblandinger for sjokoladekaker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223518 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200111847 
(220) Inndato: 2001.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HANDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HANDS 

(730) Innehaver: 
 Hands ASA , Postboks 6534 Etterstad, 0606 Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av  bedrifter, kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 
42 Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare;  konsulenttjenester vedrørende 
dataprogramvare; brukerstøttetjenester  vedrørende 
dataprogramvare; dataprogrammering; utleie av tilgangstid 
ved  bruk av databaser; utleie av dataprogrammer og 
datatutstyr; utvikling og  drift av Intemettportaler; rådgivning 
og prosjektledelse vedrørende valg og  implementering av 
dataløsninger. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223519 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200302598 
(220) Inndato: 2003.03.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARCRAFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARCRAFT 

(730) Innehaver: 
 Davidson & Associates Inc , 6080 Center Drive, 10th Floor, 

Los Angeles, CA 90045, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Forhåndsinnspilte spillefilmer og fjernsynsfilmer; 
audiokassetter, videokassetter, DVD'er, CD'er og CD-
ROMs som viser partitur og dialog; dataprogramvare for 
underholdning i form av spill som er i stand til å bli spilt på 
en personlig datamaskin, fjernsynsspillesystem eller 
verdensomspennende datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223520 
(151) Reg.dato.: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Søknadsnr.: 200012988 
(220) Inndato: 2000.10.20 
(300) Søknadsprioritet 2000.04.20 US 76/030,659 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOT-LESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLOT-LESS 

(730) Innehaver: 
 ICU Medical Inc , 951 Calle Amanecer, San Clemente, CA 

92673, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinsk utstyr for å regulere væskestrømmer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223521 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200211460 
(220) Inndato: 2002.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jhc HATTELAND COMPUTER 

(730) Innehaver: 
 Hatteland Computer AS , 5578 NEDRE VATS, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, i regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, 
dataprogrammer og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design, utleie og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av tilgangstid til 
server (teknologisk tjeneste). 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223522 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200303547 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-E-T 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S-E-T 

(730) Innehaver: 
 Nordisk Terapi AS , Kilsund, 4920 Staubø, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Instruksjonsmanualer og treningsprogram på cd-

rom, videokassetter, disketter og dvd. 
16 Trykksaker, bøker, trykte publikasjoner, 
tidsskrifter, ukeblader, trykt instruksjonsmateriale, trykt 
lærehjelpemiddel, trykte læretester samt publiserte verker. 
44 Klinikker, sykehus, hospitaler, sanatorier, 
hvilehjem, rekonvalesenshjem, helsetjenester, 
legebehandling, massasje, fysioterapitjenester, 
kiropraktorer, tjenester innen området manuell terapi, 
naprapati, kiropraktikk og judoterapi. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223523 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200305596 
(220) Inndato: 2003.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

R5 INTEGRATION GAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 R5 INTEGRATION GAME 

(730) Innehaver: 
 R5 AS , DK 2500 Valby, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computerprogrammer (innregistrert 
computersoftware), nedlastbare computerprogrammer; 
innregistrerte computerprogrammer; elektroniske 
publikasjoner; elektroniske kalendere. 
35 Rådgivning vedrørende forretningsledelse, 
forretningsvirksomhet og forretningsorganisasjon; 
forretningsanalyser; informasjon vedrørende 
forretningsvirksomhet. 
41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; 
arrangering og ledelse av workshops og seminarer; 
eksaminasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av online ikke 
nedlastbare publikasjoner; publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter online. 
42 Rådgivning vedrørende computer hardware; 
design av computerprogrammer og computersystemer; 
ajourføring av computerprogrammer; utleie av computer 
software og computer hardware; installasjon av computer 
software; computerprogrammering; gjenoppretting av 
computerdata; analysering av computersystemer; 
profesjonell rådgivning (ikke for forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223524 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200308551 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONTE CRISTO 

(730) Innehaver: 
 Corporacion Habanos SA , Avenida 3RA. No.2006 entre 20 

y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU 
(740) Fullmektig: 

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

 14 Juvelervarer; ur; varer laget av edle metaller og 
varer overtrukne med edle metaller. 
18 Lær og lærimitasjoner; varer laget av disse 
materialer. 
43 Tilveiebringelse av klubb-, restaurant- og 
bartjenester, tilveiebringelse av næringsmiddelprodukter for 
omsetning eller konsum i klubber, restauranter og barer; 
prøvesmakingsalonger ( salon of degustation). 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223525 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200306878 
(220) Inndato: 2003.07.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATAQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATAQ 

(730) Innehaver: 
 Ascot Underwriting Ltd , 1 Whittington Avenue, London 

EC3V 1LE, GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; inklusive fremskaffelse av 

dekning mot politisk risiko og terrorisme; finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223526 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200211207 
(220) Inndato: 2002.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2002.06.05 DE 30227615.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIR SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIR SYSTEM 

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

17, D-81669 München, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -

apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater 
inkludert male- eller knuseapparater, røre- og 
knaapparater, presseapparater, saftpresser, saftsentrifuger, 
maleapparater, skjæreapparater, elektromotordrevne 
verktøyer, elektriske boksåpnere, knivslipeapparater og 
maskiner og apparater til tilberedning av drikker og/eller 
mat; elektriske avfallshåndteringsapparater inkludert 
avfallskverner og kompresorer; oppvaskmaskiner; 
elektriske maskiner og apparater til behandling av vasketøy 
og klesplagg inkludert vaskemaskiner, vasketøysentrifuger, 
strykepresser. strykemaskiner; elektriske 
vinduspusseapparater og elektriske skopusseapparater; 
deler til de ovennevnte varer, for så vidt som de er 
inneholdt i klasse 7. 
9 Elektriske apparater og instrumenter, særlig 
elektriske strykejern; elektriske foliesveiseapparater, 
kjøkkenvekter, personvekter; fjernstyrings-, signal- og 
styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner; 
innspilte og uinnspilte, maskinlesbare databærere herunder 
magnetiske databærere for husholdningsapparater; 
elektriske utgivningsapparater for drikke og mat, 
salgsautomater; databehandlingsinnretninger og 
databehandlingsprogrammer for kontroll, overvåkning og 
drift av husholdningsapparater; deler til de ovennevnte 
varer. 
11 Dyppekokere, kokekar med integrert oppvarming, 
mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og 
fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og 
frysebokser, apparater til istilberedelse, særlig av spiseis; 
vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også 
armaturer til vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, 
varmtvannsberedere og -beholdere; gjennomstrømnings 
varmtvannsberedere; oppvaskkummer; spiseismaskiner; 
deler til de ovennevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223527 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200306882 
(220) Inndato: 2003.07.23 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.01 US 78/232633 
(540) Gjengivelse av merket: 

DREAMLINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DREAMLINER 

(730) Innehaver: 
 Boeing Management Co , CA90740-1515 SEAL BEACH, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspill.  

12 Fly, luftfartøyer; deler til fly og luftfartøyer. 
14 Klokker og ur. 
18 Bagasje, herunder kofferter, håndkofferter, 
reisebager, reisevesker, ryggsekker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Leketøy og spill, lekemodeller og -sett laget av 
byggeblokker, lekemodeller av fly og luftfartøyer, modellfly 
for utstilling, leke- og utstillingsmodeller av fly og 
luftfartøyer i byggesettform, modellfly, -luftfartøyer og - 
raketter med trykkluftsmotorer, lekeseilfly, julepynt, 
lekekjøretøysett, drager, sitte på leketøy, puslespill, 
kortspill. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223528 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200301066 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Safe 

(730) Innehaver: 
 Camilla Flesche Kristiansen, Gamle Kongevei 30, 3269 

Larvik, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg 
av øl, og kullsyreholdig vann. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223529 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200308553 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRESSE BLEU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRESSE BLEU 

(730) Innehaver: 
 Bressor Alliance SA , 01960 SERVAS, FR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Melk, ost, melkeprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223530 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307874 
(220) Inndato: 2003.08.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP 

(730) Innehaver: 
 American International Group Inc , 70 Pine Street, 28th 

Floor, New York, NY 10270, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet; administrasjon av 

finansielle investeringer og rådgivningsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223531 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307703 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEANBURST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEANBURST 

(730) Innehaver: 
 Warner-Lambert Company LLC , 201 Tabor Road, 

NJ07950 MORRIS PLAINS, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

til rengjøring, polering,  flekkfjeming samt til sliping; såper, 
parfyrnevarer, eteriske oljer, kosmetikk,  hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223533 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307306 
(220) Inndato: 2003.08.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRUMAVENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRUMAVENT 

(730) Innehaver: 
 Truma Gerätetechnik GmbH & Co , Wernher-von-Braun-

Str. 12, D-85640 Putzbrunn, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Kontrollapparater og instrumenter til oppvarming 
til kjøretøyer og luftkondisjoneringsinnretninger, 
tilbehørsenheter for de forannevnte produkter og til 
oppvarming og luftkondisjoneringsinnretninger for 
kjøretøyer, nemlig fjernstyringer, elektriske og elektroniske 
kontrollere, brytere, tidsbryterklokker,magnetventiler og 
elektrisk sikkerhetsutstyr; apparater og instrumenter for å 
lede, distribuere,transformere, lagre, regulere eller kontroll 
av elektrisk strøm; kraftforsyningselektrisk koplingsutstyr; 
brenselceller og reformatorer til slike; måleinstrumenter, 
spesielt strømingsmåleapparater, nivåmålerapparater for 
flytende containere, ultralydmåleapparater. 
11 Innretninger til oppvarming til kjøretøyer, 
ventilasjonsinnretninger og luftkondisjoneringsinnretninger, 
tilbehør til de forannevnte produkter, nemlig enheter til 
brennere, filtere, gassbelysning/bluss, gasskondensatorere, 
luftkanalselementer, kontrollmidler til gassinnretninger, rør, 
varmevekslere, sjakt/aksel for inntak og utslipp, 
lyddempere og kontaktbeskyttelsesutstyr, spesielt tilegnet 
til oppvarminginnretninger til kjøretøyer, 
ventilasjonsinnretninger og luftkondisjoneringsinnretninger; 
varmeelementer; lysinnretninger, tørkeinnretninger, 
kokeinnretninger og varmeinnretninger så vel som 
varmeenheter, spesielt til gassholdige og flytende 
brennstoff, så vel som ventiler og tilbehør til slike; 
ventilatorer og luftblåsing til ventilasjonsaggregater, 
varmeaggregater og luftkondisjoneringsaggregater, spesielt 
for aggregater i kjøretøyer. Varmtvannseneheter og kjeler; 
kjeler drevet av gass eller flytende brennstoff; vannfiltere, 
vannkondisjoneringsanlegg, vanndistribusjonsanlegg, 
vannledningsanlegg; ledninger for sanitære fasiliteter; 
tilbehør til gassanlegg, gassbelysning og oljeanlegg; 
gassbrennere og oljebrennere, også til industrielle 
brennkammere; gasspiper, oljepiper, tilbehør til gasspiper 
og oljepiper; gasstrykkhastighetsregulatorere, spesielt for 
bruk i området camping og i kjøretøyer; gassapparater, 
gasstilbehør, gassbrennere og oljebrennere, også til 
industrielle brennkammere; kontrolltilbehør og 
sikkerhetstilbehør for vanninnretninger eller 
gassinnretninger så vel som for vannledninger eller 
gassledninger, overlastningsventiler; 
væskenivåkontrollsventiler til gasstanker, vanntanker eller 
oljetanker, termiske ventiler; nivåmåleapparater til 
gassflasker. 
19 Ledninger av plast for varmeaggregater, 
ventilasjonsaggregater og luftkondisjoneringsaggregater; 
ikke-metallske ventiler eller ventiler som ikke er av plast. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223534 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307704 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LISTERINE CLEANBURST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LISTERINE CLEANBURST 

(730) Innehaver: 
 Warner-Lambert Company LLC , 201 Tabor Road, 

NJ07950 MORRIS PLAINS, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

til rengjøring, polering,  flekkfjeming samt til sliping; såper, 
parfyrnevarer, eteriske oljer, kosmetikk,  hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223535 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200304209 
(220) Inndato: 2003.04.29 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.04 US 78/191,251 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAVA brand 

(730) Innehaver: 
 Haggerty Enterprises Inc , 430 Kimberly Drive, Carol 

Stream IL 60188, US 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Ornamentale dekorative lamper; sokler for 
ornamentals dekorative lamper, lampekupler for 
ornamentale dekorative lamper. 
20 Dekorative nøkkelkjeder. 
28 Spilleutstyr, nemlig spilleautomater; leker, nemlig 
dukker, spill; tilbehør til leker, nemlig miniatyr motion lamps; 
leker bestående av transparente celler inneholdende to 
væsker av forskjellig tetthet for bruk som en 
underholdningsinnretning. 
35 Engros og detaljdistribusjon av ornamentale 
elektriske lys og av dekorative fremvisningsinnretninger 
innbefattende klare langstrakte beholdere som rommer 
flytende væsker og som er montert/festet på et 
omdreiningspunkt for å lage bølgemønstre ved at 
innretningen blir tiltet. 
40 Etter spesifikasjon fra andre spesialproduserte 
ornamentale elektriske lys og av dekorative 
fremvisningsinnretninger innbefattende klare langstrakte 
beholdere som rommer flytende væsker og som er 
montert/festet på et omdreiningspunkt for å lage 
bølgemønstre ved at innretningen blir tiltet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223536 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307691 
(220) Inndato: 2003.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRAMINE(+) 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRAMINE(+) 

(730) Innehaver: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-6050 

ABBOTT PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Veterinære anastetika. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223537 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200307705 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SITT+HVIL+VENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SITT+HVIL+VENT 

(730) Innehaver: 
 Hov+Dokka AS , Postboks 613 Skøyen, 0277 Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 223538 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200308325 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOKKLUBBEN JAKT & FISKE 

(730) Innehaver: 
 Tun Media AS , Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, NO

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; aviser, 
tidsskrifter og bøker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;  
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter;  forlagsvirksomhet; utgivelse og distribusjon av 
bøker, tidsskrifter og trykksaker;  produksjon av filmer og 
videofilmer; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; bokklubbvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223539 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200308090 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.07 EM 003088093 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSFRAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSFRAME 

(730) Innehaver: 
 Fujitsu Siemens Computers GmbH , Otto-Hahn-Ring 6, 

81739 MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og 
undervisning; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, regulering eller kontrollav 
elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; lesbare data lagret i databaser. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av 
epost og bilder i forbindelse med online smalbånd media 
(herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd 
(herunder i forbindelse med televisjon), utførelse av 
telefontjenester, tekst-tv tjenester, kommunikasjon ved 
hjelp av computer terminaler, overføring av data, tekst, lyd 
og bilder; computerstøttet overføring av e-post og bilder. 
42 Utvikling av elektroniske nettverk i forbindelse 
med online smalbånd medier (herunder for daiamaskiner 
med modem) og bredbånd online medier (herunder i 
forbindelse med televisjon); utvikling, oppbygning, drift og 
vedlikehold av computer nettverk; utleie av tilgangstid for 
bruk av computer nettverk; design av computer nettverk; 
utvikling av computer databaser; leasing av 
databehandlingsinstallasjoner; computer programmering; 
leasing av kapasitet fra computernettverk; utvikling, 
oppbygging, drift og vedlikehold av tale og datanettverk for 
forretninger og forbrukere (felles nettverk), leasing av data 
behandlingsprogrammer og funksjoner derav; fremskaffelse 
av databehandlingsprogrammer i forbindelse med online 
smalbånd medier (herunder i forbindelse med modem) og 
bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon). 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223540 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200308130 
(220) Inndato: 2003.08.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINTERANGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINTERANGE 

(730) Innehaver: 
 Vintergolf v/Tomas Larsson , Sandviksveien 83 A, 1363 

Høvik, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Sportsartikler. 
41 Sportslig aktivitet, opplæring. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223541 
(151) Reg.dato.: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200002840 
(220) Inndato: 2000.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOMBAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOMBAB 

(730) Innehaver: 
 Sjur Tarjei Fykse, Klyvevegen 83, 5612 Steinstø, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Næringsmiddel med kjøtt, grønsaker, 

melkeprodukter, etande oljer og fett. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223542 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308330 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(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: 
 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; 
briller og brine-etuier, solbriller og etuier for solbriller; 
magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
elektronisk utstyr; appårater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; audio- og videoopptak i alle 
media; audioog video-spillere for alle media; 
audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; 
digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; 
spillefilmer; CD-spillere; kompakte CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til data-' 
maskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i 
tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; 
radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for 
slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; 
fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 

kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale 
posisjons-systemer (GPS).  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; 
remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og 
papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for 
gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; 
papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på 
bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; 
papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og 
publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; 
firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; 
vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; 
ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; 
adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av 
dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner 
og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; 
dagbøker; penner; blyanter; . notatblokker og/eller -bøker; 
huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; 
brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, 
bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; 
lommebøker og portemoneer.  
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; dekorative 
veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av 
metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; 
kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av 
tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt 
og navneskilt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; tannbørster; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; 
papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; 
tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; 
såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som 
inneholder matbokser og isolerte beholdere; 
vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og 
flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; 
figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og 
terrakotta.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; 
overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; 
dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; 
gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av 
tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler 
for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; 
maskeradeantrekk.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; 
byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske 
figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill 
og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre 
enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt 
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kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; 
piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten 
motor.  
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og 
preparerte nøtter.  
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; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom 
og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige 
kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen 
yogurt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker 
med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.  
41 Utdannelsesvirksomhet, on-line 
utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet, on-line 
opplærimgsvirksomhet;underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle 
aktiviteter;produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie 
av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223543 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307675 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.18 CA 1181865 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARBUCKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARBUCKS 

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co , P O 

Box 34067, Seattle, WA 98124-1067, US 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223544 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307676 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.17 CA 1181864 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARBUCKS COFFEE 

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co , P O 

Box 34067, Seattle, WA 98124-1067, US 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223545 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307677 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARBUCKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARBUCKS 

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co , P O 

Box 34067, Seattle, WA 98124-1067, US 
(740) Fullmektig: 

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

 43 Tjenester i forbindelse med restauranter, kafeer, 
kafeteriaer, kiosker, spisesteder, kaffebarer, kaffehus og 
take-away restauranter, cateringtjenester; tjenester i 
forbindelse med tilveiebringing av kaffe til kontorer; 
kontorkaffetjenester; tjenester i forbindelse med avtaler om 
bevertning, tilberedelse og tilbringelse av mat og drikke; 
bevertning og tilberedelse av mat og drikke; bevertning, 
tilberedelse og salg av take-away mat og -drikkevarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223546 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308331 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(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: 
 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; 
briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; 
magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; audio- og videoopptak i alle 
media; audio- og video-spillere for alle media; 
audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; 
digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; 
spillefilmer; CD-spillere; kompakte CD-opptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til data-' 
maskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i 
tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; 
radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for 
slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; 
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fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale 
posisjons-systemer (GPS).  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; 
remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og 
papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for 
gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; 
papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på 
bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; 
papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og 
publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; 
firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; 
vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; 
ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; 
adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av 
dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner 
og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; 
dagbøker; penner; blyanter; . notatblokker og/eller -bøker; 
huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; 
brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, 
bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; 
lommebøker og portemoneer.  
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; dekorative 
veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av 
metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; 
kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av 
tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt 
og navneskilt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; tannbørster; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; 
papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; 
tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; 
såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som 
inneholder matbokser og isolerte beholdere; 
vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og 
flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; 
figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og 
terrakotta.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; 
overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; 
dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; 
gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av 
tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler 
for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; 
maskeradeantrekk.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; 
byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske 
figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill 

og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre 
enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt 
kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; 
piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten 
motor.  
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og 
preparerte nøtter.  
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; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom 
og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige 
kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen 
yogurt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker 
med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.  
41 Utdannelsesvirksomhet, on-line 
utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet, on-line 
opplærimgsvirksomhet;underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle 
aktiviteterproduksjon, presentasjon, distribusjon og utleie 
av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223547 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307678 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARBUCKS COFFEE 

(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co , P O 

Box 34067, Seattle, WA 98124-1067, US 
(740) Fullmektig: 

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

 43 Tjenester i forbindelse med restauranter, kafeer, 
kafeteriaer, kiosker, spisesteder, kaffebarer, kaffehus og 
take-away restauranter, cateringtjenester; tjenester i 
forbindelse med tilveiebringing av kaffe til kontorer; 
kontorkaffetjenester; tjenester i forbindelse med avtaler om 
bevertning, tilberedelse og tilbringelse av mat og drikke; 
bevertning og tilberedelse av mat og drikke; bevertning, 
tilberedelse og salg av take-away mat og -drikkevarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223548 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307709 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLUCOMED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLUCOMED 

(730) Innehaver: 
 Glucomed AS , Haraldsg. 170, 5525 HAUGESUND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytisk og veterinære preparater, 

preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for 
medisinsk grunn, næringstoffer for spedbarn, fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223549 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307710 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Glucomed 

(730) Innehaver: 
 Glucomed AS , Haraldsg. 170, 5525 HAUGESUND, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytisk og veterinære preparater, 
preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for 
medisinsk grunn, næringstoffer for spedbarn, fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 223550 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307746 
(220) Inndato: 2003.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTERM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTERM 

(730) Innehaver: 
 Scanca AS , Rådhusgt 4, 0151 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Thommesen Krefting Greve Lund AS , Postboks 1484 Vika, 

0116 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; befraktning, emballering, frakt, innpakking av varer, 
lagerplass, lagring, oppbevaring, transitt-tjenester, 
transportmeglingsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223551 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307754 
(220) Inndato: 2003.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOTH CITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOTH CITY 

(730) Innehaver: 
 Club Lestat c/o Mortem A Møllbeg , Kirkegaten 42, 4612 

Kristiansand S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Klær, fottøy, hodeplagg. 
25 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, wile stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige  og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 223553 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200114445 
(220) Inndato: 2001.12.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMET 

(730) Innehaver: 
 Tripharma International Inc AS , Rosenkrantzgt 11, 3007 

Drammen, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske preparater, herunder kremer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223554 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307755 
(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:  
 IK Institutt for offentlig kompetanse 

(730) Innehaver: 
 IBC Euroforum Norge AS , Postboks 1199, Sentrum, 0107 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma , 
Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo, NO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografer, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223555 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308332 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(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: 
 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; 
briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; 
magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; audio- og videoopptak i alle 
media; audioog video-spillere for alle media; 
audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; 
digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; 
spillefilmer; CD-spillere; kompakte CD-opptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til data-' 
maskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i 
tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; 
radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for 
slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; 
fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 

kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale 
posisjons-systemer (GPS).  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; 
remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og 
papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for 
gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; 
papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på 
bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; 
papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og 
publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; 
firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; 
vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; 
ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; 
adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av 
dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner 
og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; 
dagbøker; penner; blyanter; . notatblokker og/eller -bøker; 
huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; 
brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, 
bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; 
lommebøker og portemoneer.  
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; dekorative 
veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av 
metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; 
kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av 
tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt 
og navneskilt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; tannbørster; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; 
papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; 
tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; 
såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som 
inneholder matbokser og isolerte beholdere; 
vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og 
flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; 
figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og 
terrakotta.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; 
overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; 
dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; 
gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av 
tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler 
for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; 
maskeradeantrekk.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; 
byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske 
figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill 
og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre 
enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt 
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kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; 
piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten 
motor.  
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og 
preparerte nøtter.  
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; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom 
og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige 
kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen 
yogurt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker 
med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.  
41 Utdannelsesvirksomhet, on-line 
utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet, on-line 
opplærimgsvirksomhet;underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle 
aktiviteterproduksjon, presentasjon, distribusjon og utleie 
av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223556 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307885 
(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:  
 3 D 

(730) Innehaver: 
 3D-Invest AS , Postboks 465, 1401 Ski, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223557 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200205698 
(220) Inndato: 2002.06.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REXONA SOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REXONA SOURCE 

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

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

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

preparater, eau de Cologne, eau de toilette, kosmetiske 
kroppspleieprodukter i aerosol form; kosmetiske hudoljer, 
kremer og lotioner; barberingsgeleer og -skum, 
førbarberings- og etterbarberingslotioner; talcumpudder; 
toalettartikler for bad og dusj; hårlotioner; tannpussemidler; 
produkter for pleie av munnen, til ikke-medisinsk bruk; 
antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk; 
toalettartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223558 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308334 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(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: 
 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; 
briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; 
magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; audio- og videoopptak i alle 
media; audio- og video-spillere for alle media; 
audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; 
digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; 
spillefilmer; CD-spillere; kompakte CD-opptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til data-' 
maskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i 
tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; 
radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for 
slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; 
fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, 
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fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale 
posisjons-systemer (GPS).  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; 
remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og 
papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for 
gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; 
papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på 
bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; 
papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og 
publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; 
firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; 
vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; 
ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; 
adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av 
dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner 
og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; 
dagbøker; penner; blyanter; . notatblokker og/eller -bøker; 
huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; 
brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, 
bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; 
lommebøker og portemoneer.  
 
 
 
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; dekorative 
veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av 
metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; 
kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av 
tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt 
og navneskilt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; tannbørster; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; 
papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; 
tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; 
såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som 
inneholder matbokser og isolerte beholdere; 
vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og 
flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; 
figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og 
terrakotta.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; 
overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; 
dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; 
gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av 
tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler 
for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; 
maskeradeantrekk.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; 

byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske 
figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill 
og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre 
enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt 
kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; 
piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten 
motor.  
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og 
preparerte nøtter.  
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; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom 
og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige 
kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen 
yogurt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker 
med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.  
41 Utdannelsesvirksomhet, on-line 
utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet, on-line 
opplærimgsvirksomhet;underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle 
aktiviteterproduksjon, presentasjon, distribusjon og utleie 
av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223559 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308312 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOYOTA D-CAT 

(730) Innehaver: 
 Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor 

Corporation) , 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Katalysatorer. 

12 Motorer for landkjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223560 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200302138 
(220) Inndato: 2003.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL RACING 

(730) Innehaver: 
 Nicholas Bayliss, Stourbridge, West Midlands, GB 

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

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

 12 Sykler; sykkeldeler; sykkeltilbehør. 
25 Klær; fottøy; hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223561 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308335 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(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: 
 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; 
briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; 
magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og. bilder; audio- og videoopptak i alle 
media; audio- og video-spillere for alle media; 
audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; 
digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; 
spillefilmer; CD-spillere; kompakte CD-opptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til data-' 
maskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i 
tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; 
radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for 
slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; 
fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
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kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale 
posisjons-systemer (GPS).  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; 
remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer.  
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og 
papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for 
gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; 
papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på 
bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; 
papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og 
publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; 
firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; 
vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; 
ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; 
adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av 
dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner 
og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; 
dagbøker; penner; blyanter; . notatblokker og/eller -bøker; 
huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; 
brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, 
bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; 
lommebøker og portemoneer.  
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; dekorative 
veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av 
metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; 
kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av 
tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt 
og navneskilt. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for 
børstebinding; tannbørster; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; 
papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; 
tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; 
såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som 
inneholder matbokser og isolerte beholdere; 
vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og 
flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; 
figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og 
terrakotta.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; 
overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; 
dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; 
gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av 
tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler 
for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; 
maskeradeantrekk.  
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; 
byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske 
figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill 
og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre 
enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt 

kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; 
piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten 
motor.  
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og 
preparerte nøtter.  
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; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom 
og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige 
kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen 
yogurt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker 
med moset fersk frukt; drikkevann på flaske.  
41 Utdannelsesvirksomhet, on-line 
utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet, on-line 
opplærimgsvirksomhet;underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle 
aktiviteterproduksjon, presentasjon, distribusjon og utleie 
av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223563 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200307528 
(220) Inndato: 2003.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIC 

(730) Innehaver: 
 Pig Improvment Co UK Ltd , Fyfield Wick, Abingdon, GB-

Oxfordshire OX13 5NA, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sædvæske fra dyr. 

29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
ferdigkokt kjøtt; kjøttprodukter; produkter laget fra alle 
forannevnte varer; produkter bestående av eller som 
inneholder kjøtt eller kjøtterstatninger; ferdigkokt kjøtt laget 
fra forannevnte varer eller en kombinasjon av forannevnte 
varer. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; 
levende dyr; næringsmidler til dyr; næringstilsetningsstoffer 
til dyr. 
42 Forsknings- og utviklingsvirksomhet i forbindelse 
med produkter; vitenskapelig forskningsvirksomhet; 
vitenskapelig prøvetakingsvirksomhet; administrasjon av 
vitenskapelige forskningsprosjekter; innsamling og 
formidling av rapporter og informasjon relatert til forskning i 
bioteknologi og/eller genteknologi; vitenskapelig 
konsulentvirksomhet; utforming og utvikling av protokoller til 
bruk i vitenskapelig forskning; rådgivnings- og 
informasjonsvirksomhet relatert til alle forannevnte 
tjenester. 
44 Tjenester i forbindelse med ekstraksjon av 
sædvæske; bankvirksomhet i forbindelse med sædvæske 
fra dyr; stutterivirksomhet; forskning relatert til oppdrett av 
dyr; genetisk prøvetaking av dyr; analysevirksomhet i 
forbindelse med gradering av kadavre; administrasjon og 
produksjon av næring for dyr; tjenester relatert til de 
teoretiske og praktiske aspekter av kunstig inseminasjon av 
dyr; gårdsdrift og husdyravl; veterinære tjenester; 
virksomhet for å forhindre spredning av sykdommer blant 
dyr; rådgivningsog informasjonsvirksomhet relatert til alle 
forannevnte tjenester, tjenester relatert til fosteroverføring; 
tjenester relatert til de teoretiske og praktiske aspekter av 
overføring av fostre. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223564 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200306566 
(220) Inndato: 2003.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROLEGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROLEGO 

(730) Innehaver: 
 Rune Aasgaard, Flatåstoppen 41, 7079 Flatåsen, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved forretningsledelse, 

bedriftsopplysninger, handelsinformasjon (byråer for -), 
analyse av kostnadspriser, statistisk informasjon, 
regnskapsanalyser, rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse, konsultasjoner i personalspørsmål, 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, ledelse av 
handels- eller industribedrifter (bistand for -), 
konsulentbistand i 
forretningssaker/rasjonaliseringsekspertise, 
markedsundersøkelser, forretningsevaluering, 
etterforskning for forretninger, forretningsledelse 
(rådgivning for -)/rasjonalisering, 
bedriftsundersøkelser/forretningsundersøkelser, 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse, markedsstudier, 
faglige konsultasjoner om forretninger, økonomisk 
planlegging/beregninger, forretningsinformasjoner, 
personellrekruttering, innsamling av informasjon for bruk i 
databaser, systematisering av informasjon for bruk i 
databaser, datasøk i datafiler, for andre. 
41 Akademier [utdanning], organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning), utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster, 
instruksjon/undervisning/utdannelse, utgivelse av bøker, 
klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse], 
organisering og ledelse av kollokvium, organisering og 
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av 
kongresser, utdannelse (informasjon vedrørende -), 
praktisk opplæring [ved demonstrasjon], organisering og 
ledelse av seminarer, organisering og ledelse av 
symposium, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke 
nedlastbare], oversettelsesvirksomhet. 
42 Forskning (teknisk -), prosjektstudier [tekniske], 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise], programmering for 
datamaskiner, dataprogrammer (utarbeidelse av -), 
dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold av -), 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, 
kvalitetskontroll, utleie av dataprogrammer, utleie av 
software [EDB], forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann], meklingstjenester, vedlikehold av 
dataprogrammer og software, analysering av datasystemer, 
design av computersystemer, kopiering av 
dataprogrammer, opprettelse og vedlikehold av websider 
for andre, installasjon av dataprogrammer, konvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 



 registrerte varemerker 2004.07.05 - 28/04

 

45 
 

(111) Reg.nr.: 223565 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200300721 
(220) Inndato: 2003.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLAZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLAZE 

(730) Innehaver: 
 Harlequin Enterprises Ltd , 225 Duncan Mill Road, Don 

Mills, ON M3B 3K9, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, bøker, manualer, 
publikasjoner, magasiner, nyhetsbrev, inkludert de 
forannevnte varer tilveiebragt via elektroniske media; 
materialer til bokbinding; fotografier; plakater; hilsningskort; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Detaljhandel, inkludert detaljhandelstjenester 
utfort online eller via internett i forbindelse med salg av de 
følgende varer, nemlig: bøker, magasiner, publikasjoner, 
lyd og lyd-bilde opptak, dataprogrammer, klær, 
håndkofferter, juvelervarer, klokker, sengetøy og 
sengetepper; postordretjenester; annonse og 
reklametjenester, inkludert tjenester som er relatert til drift 
av postordreforretninger, internettsalgsvirksomhet, eller 
andre salgsvirksomheter; forretningstjenester; tjenester 
relatert til ledelse og administrasjon av 
postordreforretninger, internetsalgsvirksomhet eller andre 
salgsvirksomheter, inkludert relatert til salgsinformasjon, 
forretningsfranchiseinformasjon og 
kundetjenesteinformasjon; tjenester vedrørende 
administrativ behandling av ordre; alle de forannevnte 
tjenester tilbudt via internett, eller via et datanettverk eller 
andre kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223566 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200303576 
(220) Inndato: 2003.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPINNERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPINNERS 

(730) Innehaver: 
 MalacoLeaf AB , 20542 MALMÖ, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Søtsaker og sukkerkonfektyrer; sjokolade og 

sjokoladeprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223567 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200113153 
(220) Inndato: 2001.11.08 
(300) Søknadsprioritet 1999.01.22 NO 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARTOON NETWORK 

(730) Innehaver: 
 The Cartoon Network LP LLLP , One CNN Center, Atlanta, 

GA 30348-5366, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; vaske- og rengjøringspreparater, 
flekkfjerningsmidler, blekemidler, voks og poleringsmidler, 
mykningsmidler for tøy, såper, badeoljer, skumbad; 
kosmetikk, solbeskyttende midler, solkrem, kremer, lotioner 
og oljer for huden, ansiktet og kroppen;sminke, 
puddersminke, underlagskrem, produkter for fjerning av 
sminke; neglelakk; neglelakkfjerner; preparater for 
behandling av negler, sjampo, hårvann, hårskyllemidler; 
kroppspudder, fotpudder, ikke-medisinsk talkumpudder; 
tannpasta, tannpulver, tanngel, munnpleiemidler; 
petroleumsgele; fuktighetsbevarende midler og balsam for 
leppene; senrietter impregnert med kosmetisk lotion. 
 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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(111) Reg.nr.: 223568 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200308547 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RGF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RGF 

(730) Innehaver: 
 Reisegarantifondet , Postboks 227 Sentrum, 4001 

Stavanger, NO 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 
Olavs plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet, organisering av reiser. 

42 Juridiske tjenester, informasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 223569 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200310026 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXAVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEXAVE 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc , 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, 590-8577 

OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, 

fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver 
(fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for 
fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og 
oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt 
utformet for fiske; tilbehør for fiske. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 223570 
(151) Reg.dato.: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200310027 
(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:  
 CATANA 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc , 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, 590-8577 

OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, 

fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver 
(fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for 
fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og 
oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt 
utformet for fiske; tilbehør for fiske. 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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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: 0318611 
(151) Int.reg.dato: 1986.08.08 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200304158 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOOTZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOOTZ 

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

2700 AE Zoetermeer, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Strong beverage, alcoholic beverages, spirits, 

distilled spirits, semi-alcoholic beverages, eau-de-vie, 
liqueurs, elixirs, aperitifs, cognac (French brandy), rum, 
whiskies, eau-de-vie containing eggs, wines, fruit wines. 
The registration does not include gin. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0555726 
(151) Int.reg.dato: 1990.05.30 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200212451 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEGUDENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEGUDENT 

(730) Innehaver: 
 DeguDent GmbH , Rodenbacher Chaussee 4, 63457 

HANAU/MAIN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Precious metals and precious metal alloys for 

dental use; porcelain compounds and glass compounds for 
dental use. 
10 Artificial teeth, dental bridges, dental crowns, 
dental prostheses and parts of dental protheses. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0575829 
(151) Int.reg.dato: 1991.08.09 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200306463 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUEEN MARGOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUEEN MARGOT 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Spirits of British origin. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0619733 
(151) Int.reg.dato: 1994.03.09 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200303766 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REMUS 

(730) Innehaver: 
 Remus Innovation Forschungs- und Abgasanlagen - 

Produktionsgesellschaft mbH , Dr Niederdorfer-Strasse 25, 
A-8572 Bärnbach, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Mufflers and catalysts for lawnmowers and for 

power chain saws; exhaust systems for vehicles with two or 
four wheels. 
11 Mufflers and catalysts for heating installations. 
12 Two or four-wheel vehicles as well as their parts 
and spare parts, especially mufflers, catalysts, wheel rims 
and steering wheels. 
14 Timepieces, jewelry, cuff links and tie pins of 
precious metals. 
18 Umbrellas and parasols. 
25 Clothing. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0668706 
(151) Int.reg.dato: 1997.02.28 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2000.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200013624 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.10.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAROSIO 

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

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces, 
spices, ice for refreshment. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0702527 
(151) Int.reg.dato: 1998.10.07 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200204998 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKODA AUTO 

(730) Innehaver: 
 Skoda Auto AS , Tr Václava Klementa 869, 29360 MLADÁ 

BOLESLAV, CZ 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Passenger vehicles and their modifications, their 

accessories, spare parts and internal combustion engines 
for the above vehicles. 
35 Advertisement and advertising services. 
37 After-sales and repair service. 
42 Technical consultancy. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0703348 
(151) Int.reg.dato: 1998.07.23 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
1999.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 199913827 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 1998.01.23 DE 398 03 165 
(540) Gjengivelse av merket: 

LLOYDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LLOYDS 

(730) Innehaver: 
 Celesio AG , Neckartalstrasse 155, 70376 STUTTGART, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural, 
horticultural and forestry purposes; soil fertilizers; chemical 
substances for preserving foodstuffs; chemical reagents 
and reagent paper; diagnostic preparations for scientific 
purposes. 
3 Cosmetics; toiletries, toiletries for babies, in 
particular oils, soaps, medicated soap, make-up powder, 
shampoos, shower products; absorbent cotton and articles 
made of absorbent cotton for cosmetic use; hair lotions; 
dentifrices; deodorants for personal use; perfumery, 
essential oils; bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 
4 Candles. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
ointments, plasters, corn rings for the feet; materials for 
dressings, wound treatment products, cotton strips and 
pads; feminine hygiene products made of gauze and 
absorbent cotton, namely hygienic bandages, sanitary 
tampons, panty liners; disinfectants for sanitary and 
medical use; deodorants, other than for personal use; hair 
and mouth lotions for pharmaceutical purposes; material for 
stopping teeth and dental wax; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; diapers and diaper pants 
for incontinents and the sick; preparations and testing tapes 
for medical diagnosis; deodorants (sprays) for rooms; 
medicinal mud; food additives for medical use, included in 
this class. 
8 Hand-held instruments for body care, in particular 
scissors, tongs and files; razor blades; electric razors. 
9 Electric and electronic measuring instruments, 
including instruments for measuring body temperature, 
scales, electric-protection devices for children and the 
elderly, namely protective devices for electric sockets, 
hearths and bedside lamps; apparatus and instruments for 
intercommunication; electrotechnical and electronic 
apparatus and instruments. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles, namely 
corsets, bandages and stockings; orthopedic footwear and 
soles; sphygmomanometers, hearing aids, draw-sheets for 
sick beds, orthopedic accessories, in particular orthopedic 
suspension rails for the trunk, legs and arms, thrombosis 
stockings, catheters, catheter sets, urinals; apparatus for 
measuring the levels of glycerin, of diabetes and 
cholesterol; inhalers, examination gloves, protection gloves 
for medical use and for operations; condoms; orthopedic 
articles, namely walking sticks, crutches and other walking 
aids, included in this class. 
12 Wheelchairs. 
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16 Paper, goods made of cardboard (not included in 
other classes); books, newspapers and printed matter, 
posters, calendars, babies' diapers of paper and/or 
cellulose; paper tissues; adhesives for stationery use, toilet 
paper; napkins; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture). 
20 Furniture, especially furniture for the 
handicapped; furniture for built-in kitchens; benches, chairs, 
in particular wheelchairs; wheeled beds; bath furniture; 
worktops. 
21 Combs and sponges; brushes (except 
paintbrushes); toothbrushes; cleaning equipment; cleaning 
rags of paper; glassware, porcelain and earthenware (not 
included in other classes). 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved fruit and vegetables; meat, fish, fruit and 
vegetable jellies; jams; eggs, milk and dairy products, 
namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk; 
edible oils and fats; tinned meat, fish, vegetables and fruits. 
30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and 
preparations made from cereals (with the exception of 
feedstuffs for animals); muesli, bread, pastry and 
confectionery, chocolates, edible ice; honey; pasta and 
wholemeal pasta, particularly noodles; cough lozenges; 
dietetic food not for medical use, dietetic food for high-level 
athletes, food supplements not for medical use, the above-
mentioned goods included in this class. 
31 Products for animal keeping. 
35 Organizing of business or advertising exhibitions, 
computerized file management. 
41 Organization of seminars, training and 
educational services in the fields of hygiene, foodstuffs and 
healthy living; orchestra services; organization of cultural 
and educational exhibitions. 
42 Advice on health and food; medical or chemical 
laboratory services; services of a cosmetic institute; leasing 
access time to a computer database. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0719525 
(151) Int.reg.dato: 1999.08.23 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200306451 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 K 

(730) Innehaver: 
 Benetton Group SpA , Via Villa Minelli, 1, 31050 PONZANO 

VENETO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(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: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0759865 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200109317 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.07.26 
(300) Søknadsprioritet: 2000.12.21 CH 484122 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVENT 

(730) Innehaver: 
 Pluggit International SarL , 18, avenue de Sévelin, CH-

1004 Lausanne, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrical and non-electrical apparatus and 

instruments only used as heating, ventilation and air-
conditioning apparatus. 
11 Heating, ventilation and air-conditioning 
apparatus and installations made up of the above-
mentioned, and their parts included in this class; heat 
pumps, solar collectors and solar energy accumulators; 
sanitary appliances. 
42 Construction drafting and advice on the 
manufacture of or on heating, ventilation and air 
conditioning apparatus; technical consultation and expert 
opinions in the field of heating, ventilation and air 
conditioning technologies. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0769822 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200115081 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.13 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.22 CH 489486 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTECT IT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTECT IT 

(730) Innehaver: 
 ABB Automation Technology Products Management AG , 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich, CH 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Lighting apparatus as well as heating, cooling 
and ventilation apparatus, including fans, sanitary 
installations. 
41 Education, training, organization of sporting and 
cultural events; organization and conducting of seminars. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0770816 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200200350 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.22 CH 489473 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROCESS IT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROCESS IT 

(730) Innehaver: 
 ABB Automation Technology Products Management AG , 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich, CH 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Handling pallets of metal; loading pallets of 
metal. 
7 Machines and machine tools and their parts 
including automated machines and machine tools and their 
parts; mechanical apparatus for grasping, holding, 
machining and moving work-pieces; tools for applying 
wetting, binding, oiling, lubricating or coloring agents; 
manipulators; electricity and current generators. 
9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical, 
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and 
monitoring apparatus as well as instruments and devices 
including parts for all the above-mentioned products. 
16 Printed matter including prospectuses, 
brochures, manuals and technical literature. 
20 Handling and transport pallets not of metal. 
35 Advertising; public relations; distribution of poster 
advertising; management-related consultancy; business 
inquiries; company organization and management 
consultancy; market study; television commercials; 
publishing of advertising texts; marketing; distribution of 
advertising materials; computer-assisted data 
management; systemization of data in computer data 
banks; collection of data in computer data banks; 
information on business matters; sales promotion. 
37 Construction; installation work; commissioning 
services; installation, activation of computer hardware and 
of office equipment; installation of machines; interference 
suppression in electrical installations; installation and 
commissioning of oil lines; underwater construction. 
39 Transportation of goods; transportation services, 
including transportation logistics; transport services; energy 
and electricity distribution; water distribution; packaging and 
storage of goods; delivery of goods; freighting; storage of 
goods; shipping; transportation and storage of waste; 
freight. 
41 Education, training, organization of sporting and 
cultural events; organization and conducting of seminars. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0773151 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200201691 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.02.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRASONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRASONIC 

(730) Innehaver: 
 Uvex Arbeitsschutz GmbH , Würzburger Strasse 189, D-

90766 Fürth, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 10 Hearing protectors. 
25 Clothing and shoes, in particular sportswear and 
sports shoes and boots, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0773749 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.11 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200304154 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRONTLINE COMBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRONTLINE COMBO 

(730) Innehaver: 
 Merial , 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinary products, namely insecticides and 
antiparasitic preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0777102 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200203908 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.21 DE 301 18 826.2/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOLF 

(730) Innehaver: 
 Wolf GmbH , 1, Industriestrasse, D-84048 Mainburg, DE 

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

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

 9 Physical, electrical and electronic measuring, 
control and regulating appliances and regulating valves, in 
particular for heating systems and heating controllers, 
adjusting valves, time switches, thermostats; data carriers 
of all kinds; computer software; electrical and electronic 
installations for the remote control of heating, ventilation, 
air-conditioning, plumbing and steam generation systems 
and also solar collectors and photovoltaic installations; 
signal installations; impedance transformers, control and 
regulating appliances and their parts; regulation and safety 
accessories for solar collectors, photovoltaic, oil and gas 
installations and lines, water appliances and lines. 
11 Heating, ventilation, cooling, drying, plumbing 
and steam generation appliances, in particular oil, gas and 
dual-fuel burners and their non-electrical parts; air-
conditioning systems and their parts, in particular fans, 
heater part, cooler part, scrubber part, mixing and exhaust 
air part, silencer part, tube heat exchanger, rotary heat 
exchanger; central heating systems essentially consisting 
of boiler, oil, gas or dual-fuel burner and/or solar collector, 
heat storage, control and regulating appliances, hydraulic 
distributor, circulating pumps and their parts, ignition 
appliances; hot-water storers and hot-water preparers; heat 
and circulating pumps; solar collectors and heating systems 
consisting of solar collectors and their parts; photovoltaic 
installations essentially consisting of solar modules for 
current generation, electrical storage blocks; thermoelectric 
coupling installations and their parts; water heaters 
essentially consisting of heat exchanger and store. 
37 Installation, assembly, maintenance and repair of 
heating, ventilation, plumbing and air-conditioning systems 
and also solar collectors and photovoltaic installations. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0778486 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200204750 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.09 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.27 FR 01 3 108 394 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANALDIGITAL 

(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+ , 85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed 
or for stationery or printing use); writing or drawing books, 
albums, document folders, binders; printing products; 
bookbinding material, journals, periodicals, books, reviews, 
catalogues; musical greeting cards, lithographs, desk pads; 
photographs; paper or cardboard stands for photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office 
articles (except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); plastic bags, pockets or sleeves for 
packaging purposes; stretching and extensible plastic films 
for palletizing purposes; non-magnetic subscription cards, 
non-magnetic credit cards; playing cards; printers' type; 
printing blocks; fountain pens, notebooks, business cards, 
cheque books; cheque book holders, agendas, wall 
calendars; postcards; radio and television programme 
guides. 
35 Advertising; rental of advertising spaces; 
dissemination of advertising matter; advertising mailing; 
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); business management; 
commercial administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples, business consulting, business 
information; research for business purposes, commercial or 
industrial management assistance; evaluations relating to 
commercial or industrial matters; accounting; economic 
forecasting, opinion polling; document reproduction; 
employment agencies; organisation of exhibitions for 
commercial or publicity purposes; import-export agencies; 
bill-posting, shop window dressing, sales promotion for third 
parties; marketing research; sale by auction; organisation of 
events for commercial purposes. 
42 Providing of food and drink; bar services; 
temporary accommodation; holiday camp services; 
medical, sanitary and beauty care; veterinary and 
agricultural services; hotel reservations; legal services; rest 
and convalescent homes; day-nurseries; escorting in 
society (chaperoning); marriage bureaux, dating services; 
beauty and hairdressing salons; undertaking; engineer's 
services, ; engineering works (not for building purposes); 
prospecting; materials testing; laboratories; rental of 

farming equipment, clothing, bedding, vending machines; 
printing; missing person investigations; styling services; 
weather forecasting services. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0778495 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200204751 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFT AND DRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOFT AND DRY 

(730) Innehaver: 
 Ergee Textilgruppe GmbH , Gmünder Strasse 43, 3943 

SCHREMS, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Sporting and gymnastic articles not included in 
other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0778554 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200204761 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Valenzi 

(730) Innehaver: 
 Valenzia Karl H. Vogt GmbH & Co KG , Industriestrasse 5-

7, D-29556 Suderburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Mushrooms, vegetables, ready-to-serve meals 
mainly consisting of mushrooms, vegetables, beef extract, 
beef, noodles made of mashed potatoes; soup garnish 
especially meatballs made of beef and chicken, marrow 
dumplings, egg dumplings as well as mixtures thereof (all 
preceeding goods as frozen foods too). 
30 Noodles. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0778560 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200204762 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.09 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.18 LI 12181 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Caterina LEMAN 

(730) Innehaver: 
 Crown & Sovereign Allied Trust reg , Josef-Rheinberger-Str 

6, LI-9490 Vaduz, LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather and accessories 
made of these materials, such as bags, wallets, briefcases, 
rucksacks, and belt bags. 
24 Goods and accessories made of textile, including 
flags, banners, handkerchiefs. 
25 Women's clothing, underwear, belts made of 
textile, leather and imitations of leather, hats, scarves, 
shoulder sashes made of textile. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0778685 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200204889 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.21 DE 301 56 434.5/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEXI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEXI 

(730) Innehaver: 
 Lurch Warenhandels- und Entwiklungs-GmbH & Co KG , 

Schinkelstrasse 7, D-31137 Hildesheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Goods made of leather and imitations of leather 
(included in this class). 
21 Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); vases. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0778846 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200204925 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.22 CH 497670 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEADWIND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEADWIND 

(730) Innehaver: 
 Breitling SA , Case postale 1132, CH-2540 Granges, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods made 
of or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0778928 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200204949 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TALEX 

(730) Innehaver: 
 First Line ApS , Klosterstraede 23, 1 sal, 1157 

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice, chocolate beverages with milk, 
essences for foodstuffs (except ethereal essences and 
essential oils). 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions, import/export agencies. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
43 Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 
44 Medical services, veterinary services, hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0779049 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200204993 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KM 

(730) Innehaver: 
 Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH , Krauss-Maffei 

Strasse 2, D-80997 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Plastics processing machines, in particular 
extrusion machines, injection molding machines, reaction 
molding machines, machines for processing PET, 
extruders; extruder screws, electric and hydraulic drives for 
extruder screws; extrusion machines, substantially 
consisting of extruder, die device, calibration device, 
cooling device, outlet device and sectioning device, in 
particular for the production of tubes, profiles, plates and 
granulates comprising plastics or mixtures of plastics with 
other substances, injection-molding machines; closing 
devices, plasticizing devices, plasticizer screws, backflow 
blocks, electric and hydraulic drives for closure and 
plastifying devices of injection molding machines; stuffing 
devices for the supply of non-pourable plastic molding 
materials into plasticizing units, in particular for the supply 
of moist polyester, duroplasts, SMC and BMC materials; 
machines (so-called lines) for the production of optical data 
carrier, including CD, CD-R, DVD, DVD-R, OBC as well as 
parts of these machines in particular handling facilities, 
apparatus for adhering substrates, coating apparatus for 
the application of functional or protective coatings on optical 
data carrier, cooling apparatus and stacking devices for 
optical data carrier; machines for the production of PET 
preforms as well as parts of these machines in particular 
molds for the production of PET performs as well as 
removing and cooling apparatus for PET preforms; molds 
for plastics processing machines; reaction molding 
machines, machines for processing chemically reactive 
plastics components, in particular polyurethane (PUR) 
foaming machines as well as parts of the above listed 
machines particularly dosing machines, premixing stations, 
mixer heads, mixer head manipulators, mold supports, 
molds for PUR foaming machines and conveyor systems 
for mold supports, rotation mold machines for the 
production of thin-wall plastic parts. 
37 Attendance, maintenance and upkeep of plastics 
processing machines, in particular extrusion machines, 
injection molding machines, reaction molding machines, 
PET machines and of optical disk machines; regeneration 
of screws for injection molding machines and extruders; 
repair and overhaul of used injection machines, extruders; 
repair and overhaul of used injection machines, extruders 
and reaction molding machines; maintaining of electric 
products, electronic products, engineering instruments, 
mechanical engineering instruments and hydraulics for 
plastics processing machines. 
41 Training and instruction for the operation of 
plastics processing machines and devices, particularly 
extrusion machines, injection molding machines, reaction 
molding machines, PET machines and optical disk 
machines. 
42 Carrying-out trials and completing test series in 
the field of plastics processing, in particular on extrusion 
machines, injection molding machines and reaction molding 
machines; drawing up technical expert opinions, materials 

testing, construction and engineering planning and 
scheduling in the field of plastics processing. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0780561 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200205867 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.13 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.17 DE 301 61 333.8/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORD-TEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORD-TEST 

(730) Innehaver: 
 Helling GmbH , Spökerdamm 2, D-25436 Heidgraben, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Marking agents and colorants (included in this 

class), agents for contrast intensification. 
3 Surface cleaners for industrial purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0780899 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200206159 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.30 DE 301 62 774.6/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROJECT NOMADS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROJECT NOMADS 

(730) Innehaver: 
 CDV Software Entertainment AG , Neureuter Strasse 37b, 

76185 KARLSRUHE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Joysticks, rolling ball input devices, namely 
"mice" and trackballs; consoles and modules for video 
games; computer games (contained in class 9); interactive 
entertainment programs; gambling and entertainment 
apparatus for gambling halls operated by coins, cards or 
gambling coins; integnated circuit card boards, in particular 
plug-in cards; working books, training manuals and 
conference files in electronic form. 
16 Printed matter, in particular in the field of 
computer technology and computer programs, namely user 
and operating manuals, forms, working instructions; books 
including manuals; program documentations, written 
accompanying material for computer programs; magazines, 
brochures, catalogues, stationery, calendars, diaries, cards, 
posters, placards, stickers, greeting cards, packaging 
materials for presents, writing paper and envelopes, playing 
cards, rubbing pictures; party decoration made of paper; 
napkins, pennants and flags made of paper; handkerchiefs 
of paper; writing boards; albums; letter weight; one-layer or 
multi-layer printer paper including stickers and forms; 
teaching materials (except apparatus), in particular working 
manuals, training manuals and conference files; paper, 
cardboard and goods made of these materials, contained in 
class 16; children's books; works in form of a novel; 
published scripts; typewriters and office equipment articles 
(except ftimiture); packaging material made of plastics, 
contained in class 16. 
28 Games, toys, playthings; toy figures and their 
accessories and parts thereof (contained in class 28); 
board games and card games; computer and video games 
(contained in class 28); puzzles, dolls, roller-skates, ice-
skates, disguises, masks; handicraft sets; gymnastics and 
sports articles (contained in class 28). 
42 Licensing of computer and video games; hiring of  
computer and video games. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0780910 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200206161 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.12 FI T200103721 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELECO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELECO 

(730) Innehaver: 
 Suomen Sähkötuonti OY , Vanha Porvoontie 229, SF-

01380 Vanda, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Razors, electric or non-electric. 
9 Television apparatus, video recorders, audio 
apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, 
camcorders, scales. 
35 Import-export agencies of razors, electric or non-
electric, television apparatus, video recorders, audio 
apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, 
camcorders, scales. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0780939 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200206173 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.28 DE 301 57 795.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPLICIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPLICIT 

(730) Innehaver: 
 Jactex GmbH , Winterschneidbach 38, D-91522 Ansbach, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this class; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials included in this class; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0781012 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200206185 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WASH-TRONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WASH-TRONIC 

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

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

 9 Computer programs stored on data carriers, 
especially used for a data management system, computer 
software. 
35 Consultancy in the field of business management 
and marketing, consultancy in marketing of products. 
42 Research in the field of computer software, 
computer consultancy services; updating, creation and 
hiring of programs for data processing; design of computer 
software. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0781411 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200206404 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.10 DE 301 54 080.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 my way FER 

(730) Innehaver: 
 Nicole Feldhues, Hörstkamp 31, D-48431 Rheine, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewellery, precious stones; horological and 

chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and leather imitations, namely handbags and other 
cases not adapted to the product they are intended to 
contain as well as small articles of leather, in particular 
purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling 
bags, umbrellas and parasols. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0781643 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200206524 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.06 CH 493292 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHUNKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHUNKS 

(730) Innehaver: 
 The Nuance Group AG , Unterrietstrasse 2a, CH-8152 

Glattbrugg, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, rice, artificial coffee; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices. 
35 Retail sale; advertising; business management; 
commercial administration; office tasks. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0783562 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200207538 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.26 DE 301 67 550.3/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CREADO 

(730) Innehaver: 
 Inspirion GmbH , Zum Panrepel 39, D-28307 Bremen, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Mobile phone holder. 

16 Office equipment, in particular writing utensils, 
files, phone directories, punchers, clip boards, mouse pads, 
paper clips, file card holder, letter opener, time 
management system (non electronic)(diary), document 
folder, visiting card folder, CD racks, rulers, paper clip 
holders, coloured pencils, coloured chalk, wax crayons, 
markers, pencils, pencil sharpeners, geometry sets; 
documents folder, visiting card cases. 
18 Leather and imitations of leather, in particular 
belts, travel and small suitcases, purses, key cases, 
wallets, bags, attaché-cases, suits bags, handbags, 
shoulder bags, vanity cases, briefcases, umbrellas. 
25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses, 
aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, 
belts included in this class, sweat shirts, T-shirts, polo 
shirts; rain clothing of all kind, capes, ponchos, jackets, 
coats; footwear; headgear, in particular peaked caps, hats, 
sun visors, baseball caps. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0785570 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200208835 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.05 CH 500449 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERO FRUIT & CO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERO FRUIT & CO 

(730) Innehaver: 
 Hero , 5600 LENZBURG 1, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved, dried and cooked fruit and 

vegetables; jellies, jams, compotes;  milk and dairy 
products, including yogurts and desserts. 
30 Preparations made with cereals and mixtures of 
cereal flakes with added nuts and/or preserved fruits and/or 
fruit compotes and fruit purées; muesli (containing fruit). 
32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0785931 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.26 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200306468 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMPARI MIXX 

(730) Innehaver: 
 Davide Campari-Milano SpA , Via Turati 27, I-20121 

Milano, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and sparkling water and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beer). 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.07.05 - 28/04

 

59 
 

(111) Int.reg.nr: 0786349 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200209272 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.19 CH 499604 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAUSER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAUSER 

(730) Innehaver: 
 SAT Swiss Arms Technology AG , Industrieplatz 1, 8212 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for 

camping. 
9 Directional compasses, laser sighting apparatus, 
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights, 
binoculars and night vision apparatus; electronic control, 
positioning, guidance and protection elements and 
components for shoulder arms and handguns as well as for 
shooting ranges; measuring, sighting and simulation 
apparatus and instruments for shooting; video games, 
game apparatus adapted for using replica firearms for 
virtual shooting; software; spare parts for all the above 
items. 
13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles, 
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half 
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns, 
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and 
ammunition; accessories included in this class, particularly 
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, 
cases for cartridges; spare parts for all the above items; all 
the above goods for hunting, defence, recreational shooting 
and leisure, included in this class. 
18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks; 
shooting sticks. 
20 Air mattresses. 
22 Tents. 
25 Hunting and hiking clothing. 
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm 
replicas; projectiles and ammunition for such reproductions 
and replicas; firearm reproductions and replicas used for 
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for 
shooting electronic targets and/or with electronic display; 
spare parts for all the above items. 
34 Lighters. 
38 Establishing communication between computer 
peripherals for the use of firearm reproductions and replicas 
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas 
fitted with electronic targets and/or an electronic display. 
42 Establishing programs for data processing for 
electronic control, positioning, guidance and protection 
systems for shoulder arms and handguns as well as for 
shooting ranges; establishing programs for data processing 
for electronic games. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0786350 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200209273 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.19 CH 499608 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAUSER 

(730) Innehaver: 
 SAT Swiss Arms Technology AG , Industrieplatz 1, 8212 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for 

camping. 
9 Directional compasses, laser sighting apparatus, 
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights, 
binoculars and night vision apparatus; electronic control, 
positioning, guidance and protection elements and 
components for shoulder arms and handguns as well as for 
shooting ranges; measuring, sighting and simulation 
apparatus and instruments for shooting; video games, 
game apparatus adapted for using replica firearms for 
virtual shooting; software; spare parts for all the above 
items. 
13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles, 
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half 
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns, 
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and 
ammunition; accessories included in this class, particularly 
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, 
cases for cartridges; spare parts for all the above items; all 
the above goods for hunting, defence, recreational shooting 
and leisure, included in this class. 
18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks; 
shooting sticks. 
20 Air mattresses. 
22 Tents. 
25 Hunting and hiking clothing. 
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm 
replicas; projectiles and ammunition for such reproductions 
and replicas; firearm reproductions and replicas used for 
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for 
shooting electronic targets and/or with electronic display; 
spare parts for all the above items. 
34 Lighters. 
38 Establishing communication between computer 
peripherals for the use of firearm reproductions and replicas 
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas 
fitted with electronic targets and/or an electronic display. 
42 Establishing programs for data processing for 
electronic control, positioning, guidance and protection 
systems for shoulder arms and handguns as well as for 
shooting ranges; establishing programs for data processing 
for electronic games. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0786884 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200209565 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.05 CH 500448 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERO MULTIFRUIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERO MULTIFRUIT 

(730) Innehaver: 
 Hero , 5600 LENZBURG 1, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved, dried and cooked fruit and 

vegetables; jellies, jams, compotes;  milk and dairy 
products, amongst others yogurts and desserts. 
30 Cereal preparations and cereal flake mixtures 
with added nuts and/or preserved fruits and/or fruit 
compotes made with fruit purees; muesli (with fruit). 
32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0786901 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200209568 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.15 PT 362 610 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPERCEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPERCEL 

(730) Innehaver: 
 Papercel-Vendas E Gestao Comercial SA , Lavos, Figueira 

da Foz, PT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Cellulose paste, chemical derivatives of cellulose, 

cellulose and paper pulp. 
16 Paper, including stationery items of paper, 
printing paper, writing paper, paper for photocopying and 
offset printing, continuous forms and envelopes 
(stationery); cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printing products; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; 
typewriters and office articles (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks (stereotypes); cellulose sheets 
(packaging). 
35 Marketing and advertising; commercial 
administration services, commercial business management; 
commercial information; sales promotion for third parties, 
grouping for the benefit of others of cellulose paste, 
cellulose derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper 
pulp, paper, including paper and stationery items, printing 
paper, writing paper, paper for photocopying and offset 
printing, continuous forms and envelopes (excluding the 
transport thereof) to enable customers to examine and 
purchase the above at their leisure. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0787091 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200209624 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B-KLASSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B-KLASSE 

(730) Innehaver: 
 Hymer AG , 19, Holzstrasse, D-88339 Bad Waldsee, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Autocaravans and motor homes, mobile homes, 
caravans and motor caravans. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0787771 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200210028 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.16 DE 302 02 263.5/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 QS 

(730) Innehaver: 
 s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG , Ostring, 97228 

ROTTENDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, addition 
agents for bathing, included in this class, shower gels, 
deodorant for personal use, hair tonic, products for 
cleaning, care and embellishment of hair, setting lotion, hair 
colorants, hair tintings, nail polish, nail polish removers, 
cosmetic sun protection products, products for cleaning 
teeth, non medical mouth and tooth care products. 
6 Packing boxes made of metal. 
9 Spectacles made of metal and plastic, sun 
glasses, spectacle cases. 
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins, 
pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather 
(included in this class) in particular travelling trunks and 
suitcases, bags for example sports and shopping bags, 
small leather products, in particular empty toilet cases, 
purses, key cases, umbrellas, parasols, products made of 
synthetic materials and fabrics, namely bags, in particular 
sports and shopping bags included in this class. 
20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror, 
frames. 
25 Clothing for women and men, including woven 
and knitted clothing, and clothing made of leather and 
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, 
skirts, twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, 
headgear, scarves, headbands, jogging and fitness 
clothing, gloves, belts for clothing, shoes. 
26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks 
and eyelets for clothing, buttons, bows for the hair, hair 
ornaments, lace trimmings and embroideries. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0788522 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200210631 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.01 BX 705485 
(540) Gjengivelse av merket: 

STOLICHNAYA ELIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STOLICHNAYA ELIT 

(730) Innehaver: 
 Spirits Product International Intellectual Property BV , Zepp 

Lampestraat 4,  ORANJESTAD, AW 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0789087 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200210971 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.07 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.28 SE 02-00663 
(540) Gjengivelse av merket: 

YROC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YROC 

(730) Innehaver: 
 CBC ENGINEERING AB , Box 501, S-442 15 KUNGÄLV, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials (non-metallic). 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0791376 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200212342 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.29 FR 02 3 166 347 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kodak PHOTOperfect! SERVICE 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Development and printing of photographic films; 
reproduction of photographic prints and slides; mounting of 
photographic prints and slides; manipulation 
(transformation) of photographic images by electronic 
means and computers; digital printing services. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0791505 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200212370 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.29 DE 302 21 682.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

SECRET EYES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SECRET EYES 

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

KÖLN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

lotions; dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0793047 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200300204 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.31 FR 02 3 166 743 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEUGEOT JET FORCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUGEOT JET FORCE 

(730) Innehaver: 
 Peugeot Motocycles SA , 103, rue du 17 Novembre, 25350 

MANDEURE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components 

thereof namely: engines and motors, gearboxes, vehicle 
bodies, chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, 
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat 
headrests, rearview mirrors, steering wheels, protective 
moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank 
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski 
racks, spoilers, sunroofs, window panes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0793123 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200300227 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.20 DE 302 40 377.9/05 
(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: 
 Merck KGaA , Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic preparations for medical purposes. 
16 Printed matter. 
44 Medical services, hygienic and beauty care for 
human beings. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0793564 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200300560 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.06 CH 504710 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPERTA 

(730) Innehaver: 
 Experta AG , Steinengraben 22, CH-4002 Basel, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business consultancy services, business 

organization and management consulting, professional 
business consultancy, accounting. 
36 Fiduciary services, tax consultancy, financial 
management, banking services, lending institutions and 
investment funds, banking business, financial consulting, 
stock exchange quotations, financial clearing operations 
(exchange), loans (financing), security deposits, securities 
brokerage, financial analyses, financial information, 
financial consulting, financing services, mutual funds, 
currency exchange transactions, fund investments, surety 
services, collateral loans, safe deposit services, fiscal 
valuations and assessments. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794225 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200300969 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.30 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.29 US 76415368 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAPTIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPTIVA 

(730) Innehaver: 
 Genentech Netherlands BV , Teleportboulevard 140, 

1043EJ AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cardiovascular diseases and disorders, of oncological 
diseases and disorders, of immune diseases and disorders, 
of agiogenesis diseases and disorders, of ocular diseases 
and disorders and of inflammatory diseases and disorders. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0794409 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200301166 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.30 DE 302 37 389.6/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINK ON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINK ON 

(730) Innehaver: 
 Altana AG , Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, 61352 

BAD HOMBURG V D HÖHE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, especially books, journals, 
periodicals, pamphlets and photographic picture material, 
except such products which deal with memory training 
exercises respectively with games and toys or memory 
training programmes. 
41 Publication and issuing of books, newspapers, 
periodicals, teaching materials and printed matter, except 
such products which deal with memory training exercises 
respectively with games and toys or memory training 
programmes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794520 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200301204 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.05 FR 02 317 3425 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATHEROMEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATHEROMEN 

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

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0794975 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200301459 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.03 FR 02 3 167 097 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Vandoren jazz 

(730) Innehaver: 
 Varlepic Participations , 56, rue Lepic, 75018 PARIS, FR 

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

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

 15 Reeds and mouthpieces; musical instruments. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0795026 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200301486 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 DE 302 31 386.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOUND UP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOUND 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: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0795089 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200301508 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.06 DE 302 22 354.1/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

JMEDIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JMEDIA 

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

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(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 or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
35 Advertising and business management; running 
of a database, collecting and providing of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collecting and providing of 
news and information. 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
projecting and planning services relating to equipment for 
telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.07.05 - 28/04

 

65 
 

(111) Int.reg.nr: 0795574 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200301756 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.22 IT RM2002C/004153 
(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: 
 Quartermaster SpA , Via A. Manzoni snc - Zona Artigianale 

Ripoli, I-64023 Mosciano S.A., IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0795874 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200301950 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 IE 2002/02573 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MURPHY'S 

(730) Innehaver: 
 Heineken Ireland Ltd , Lady's Well Brewery, Leitrim Street,  

CORK, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beer, ale, porter and stout. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0796432 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200302277 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINDBERGH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINDBERGH 

(730) Innehaver: 
 Statz Bekleidungswerke Brinkmann GmbH & Co , Kölner 

Strasse 90, D-41812 Erkelenz, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials (included in this class); trunks and 
travelling bags. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0796567 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200302391 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.03 DK VA 2002 03925 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIGHTMAKERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIGHTMAKERS 

(730) Innehaver: 
 Louis Poulsen Lighting A/S , Nyhavn 11, DK-1001 

København K, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, including light fixtures, 

lighting apparatus and installations, electric lamps, electric 
light bulbs, lamp chimneys, lamps mantles, lamp globes, 
lamp hanging supports, ceiling lights, chandeliers, luminous 
tubes for lighting. 
35 Advertising; business management; business 
administration; the bringing together, for the benefit of 
others (other traders as well as end-users) of lighting 
articles (excluding the transport hereof) enabling such 
customers to conveniently view and purchase those goods, 
including such services via global networks. 
37 Repair and installation services. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0796634 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200302416 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDIC CONSULT Dr. W. Miethge - Dr. med. Th. Henrichs 

(730) Innehaver: 
 Wolfgang Miethge, Volkmarstrasse 11, D-87600 

Kaufbeuren, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Management consulting in the field of medicine; 
personnel selection; business organization services. 
41 Training. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0799097 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200303839 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.05 FR 023182006 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSY. LE DÉCOLLETÉ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSY. LE DÉCOLLETÉ 

(730) Innehaver: 
 Wolf Lingerie , 2, rue Alfred Kastler, F-67610 La 

Wantzenau, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Woven fabrics and textile goods or textile-based 

goods, bed and table covers. 
25 Garments, clothing, knitwear, underwear, anti-
sweat underwear, body linen, corsets, bodices, blouses, 
girdles, panties and underpants, panty girdles, boxer 
shorts, bikinis, garter belts, stocking suspenders, garters, 
brassieres, baby dolls, boas, smocks, slips, leotards, ready-
made linings (clothing accessories), pajamas, shirts, 
trousers, shawls, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, 
swimming trunks, socks for men, women and children, 
garters and suspenders for socks, stockings, tights, 
underskirts, gloves, scarves, veils, shoes, leggings, boots, 
ankle boots, sandals, slippers, headgear, caps, headbands, 
head-dress, bonnets, bathing caps. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0799521 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200304032 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.25 BX 715909 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEAM CHEF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEAM CHEF 

(730) Innehaver: 
 Huhtamaki Finance BV , Jupiterstraat 102, NL-2132 HE 

Koofddrop, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Disposable boxes, containers, tubs and lids for 

aforementioned products, made of paper or cellulose; 
plastic film for wrapping. 
20 Disposable and non-disposable boxes, 
containers, tubs and lids for aforementioned products, 
made of plastic. 
21 Household or kitchen utensils (disposable or not), 
namely trays, boxes, containers, tubs, cups and lids for 
aforementioned products, not included in other classes; 
disposable trays, cups and lids for aforementioned 
products, made of paper or cellulose; disposable and non-
disposable trays, cups and lids for aforementioned 
products, made of plastic. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0799917 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200304148 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABS 

(730) Innehaver: 
 Optiroc Group AB , Box 415, S-191 24 Sollentuna, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Building materials (not metallic); concrete 

smoothing material; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal. 
37 Building construction; repair, installation services 
not including services regarding attendance, maintenance 
and repair of electric and electronic appliances and 
installations. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800091 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200304350 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 San Miguel 

(730) Innehaver: 
 San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, SA , Calle Urgel, 

240, 08036 Barcelona, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0800092 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200304351 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 San Miguel NOSTRUM Cerveza Extra 

(730) Innehaver: 
 San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, SA , Calle Urgel, 

240, 08036 Barcelona, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800286 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200304484 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.06 EM 2926616 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPERCREASE 

(730) Innehaver: 
 Clantex Ltd , The Moorings, Waterside Business Park, 

Waterside Road, Stourton, Leeds LS10 1DG, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Processing and treatment of clothing and of 
fabrics; creasing services for clothing and fabrics; clothing 
alterations; services of providing permanent creases in 
clothing and fabrics. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800290 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200304487 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHRIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHRIST 

(730) Innehaver: 
 Werner Christ GmbH , Schönecker Strasse 40, 56283 

GONDERHAUSEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textiles and textile goods, included in this class; 
terry cloth goods; terry cloth towels, wash cloths and wash 
gloves, blankets. 
25 Clothing (including sporting clothing) for women, 
men and children, day shirts for women and men, t-shirts, 
polo shirts; headgear, caps; neckerchiefs, headkerchiefs, 
scarfs; ties; belts, gloves; footwear; bathing clothes and 
beach clothes, bathing gowns, terry cloth bathing gowns, 
dressing gowns; plaids. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0800615 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200304795 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S'Miles 

(730) Innehaver: 
 Fidecom , 66, rue des Archives, F-75003 Paris, FR 

(740) Fullmektig: 
 Cabinet Thébault , 111, cours du médoc, 33300 

BORDEAUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; data processing equipment 
and computers; coded and/or magnetic plastic-coated 
cards for commercial and/or financial use. 
35 Advertising; advertising by mail order; advertising 
by radio, television, press and online via a global or private 
computer communications network; direct advertising by 
distribution of advertising mail, prospectuses and printed 
matter; business management; commercial administration; 
office work; distribution of prospectuses and samples; 
newspaper subscriptions services (for others); business 
consulting, information or inquiries; market studies and 
research; accounting; document reproduction; employment 
agencies; computer file management; rental of advertising 
time on communication means of all kinds; marketing 
operations; sales promotion services for others by means of 
customer loyalty schemes; customer loyalty services 
connected or not with the use of a card. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
banking; real estate business; provident funds; issuing of 
travellers' cheques and letters of credit; real estate 
appraisal; apartment house management; financial, 
banking, monetary and stock exchange services; consulting 
concerning financial management, searching and securing 
of financial loans; services of financing of renewable credits 
and money loans, linked or not with use of a bank card or 
cheque book, automatically renewable credit facilities and 
loans, linked or not with use of a bank card or cheque book; 
finance leasing; credit card services; insurance and 
reinsurance services in all areas; services of loyalty cards 
according financial advantages by granting points pro rata 
to purchases made. 
38 Telecommunications; telephone services; 
transmission of information and messages by 
telecommunications and voice servers; telecommunications 

via computer terminals, via modem and via all multimedia 
means; services of transmission of information by 
interactive voice servers; telephone messaging service; 
telemarketing services; insurance and financial services by 
telephone, voice and multimedia server; press and 
information agencies. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel, excursion and cruise arrangement; newspaper 
delivery; travel reservation (transport); escorting travellers; 
tourist agencies (excluding hotel and boarding house 
reservations), rental of vehicles. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities; book and review publishing; book lending, 
online electronic publishing of books and periodicals; 
organisation of competitions in the field of education or 
entertainment; organisation and conducting of colloquiums, 
conferences, conventions; organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes; operating of lotteries; 
booking of seats for shows; providing games online on a 
computer network. 
42 Computer programming; drawing up of plans, 
unrelated to business dealings; leasing access time to a 
database server centre; legal services; software 
development; leasing access time to a computer database. 
43 Temporary accommodation; hotel services, 
reservation of accommodation in hotels and boarding 
houses; management of exhibition, trade fair and show 
sites, namely renting of all the necessary equipment for 
exhibitions (stands, tents, tableware, transportable 
constructions, furniture). 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801778 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200305339 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.14 FI T200202883 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENASTRONG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VENASTRONG 

(730) Innehaver: 
 Oriola OY , Orionintie 5, SF-02200 Esbo, FI 

(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: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0801903 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305402 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.20 IT BO2002C001051 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARKIM 

(730) Innehaver: 
 Cooperativa Ceramica D'Imola SrL , Via Vittorio Veneto, 

13, I-40026 Imola, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Ceramic materials and ceramic products, for 

building. 
21 Ceramic products for domestic use, ceramic 
articles and ceramic containers for household or kitchen 
purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803107 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200306106 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Diakonie 

(730) Innehaver: 
 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 

Deutschland eV , 76, Stafflenbergstrasse, D-70184 
Stuttgart, DE 

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

35 Administrative coordination of programmes and 
projects for disaster relief (Diakonie Katastrophenhilfe) with 
other organizations in other countries and/or internationally; 
administrative services related to procurement, namely by 
purchase, supplying and delivery of disaster relief materials 
and survival materials, such as in particular food, 
medicines, clothing, blankets and tents; public relations 
work in respect of the stated services; administrative 
services related to organization, namely management and 
coordination, of spiritual welfare for spa visitors and holiday 
makers and of Samaritans services. 
36 Promotion of donations by canvassing for 
donations and applying for public funds and non-public 
grants (lottery funds, funds from other aid organizations) for 
the performance of supporting measures for famine, 
emergency and disaster relief; financing of projects in the 
sectors of emergency relief and rehabilitation by 
management of donations and third party funds and 
forwarding of donations; collection, management and 
distribution of donations, collection of donations for charity 
and for non-profit, charitable and church purposes, 
charitable fundraising in view of disaster precautions and 
prevention, project monitoring and support of partner 
organizations by organizational development ("capacity 
building") by disaster relief (Diakonie Katastrophenhilfe), 
namely funding of advanced training measures and 
organizational advice (financial) for local specialist 
offices/companies and advising the partner organizations in 
respect of disaster precautions and disaster prevention 
programmes, reporting and auditing of the measures taken 
by Diakonie Katastrophenhilfe to committees, third-party 
fund donors and the church-going and general public. 
41 Educational work and youth training; training, 
advanced training and development training in specialist 
colleges and universities of applied sciences and in social 
welfare training academies, including training of 
theologians. 
42 Project planning of disaster relief (Diakonie 
Katastrophenhilfe) (disaster relief) in cooperation with 
partner organizations in the respective countries and/or by 
project offices of Diakonie Katastrophenhilfe by project 
funding, support in organization. 
44 Services of nursing homes, hospitals, therapy 
centers, rest homes, sanatoria, convalescent homes and 
other care institutions. 
45 Services of crèches, play schools, day nurseries, 
young people's homes, mothers' rest centers, old people's 
day centers and old people's homes, social and spiritual 
welfare provision for children, women, mothers, families, 
offenders, the handicapped and their relatives, and people 
from other countries; missionary activities, namely 
arranging and looking after prayer and donation groups by 
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target-group oriented spiritual welfare work and advice, and 
lay missionary activity by providing spiritual welfare and 
theological guidance for groups of persons. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803138 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306109 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.19 DE 30242280.3/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRUCKMATIX Telemalik für alle 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Services AG , Eichhornstrasse 3, 10875 

BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Compilation and providing of data; creating and 
operating databases. 
38 Telecommunications; transmission of data; 
compilation, providing and transmission of news and 
information; communication via radio, telegraph and 
telephone, computer-aided transmission of information, 
texts, drawings and pictures in the Internet or via computer 
networks, transmission of information, news and telegrams; 
news transmission via telephone and telematics; 
telecommunications services, namely traffic information 
services. 
39 Renting of vehicles, organizing and arranging 
journeys, arranging traffic services, traffic information 
services. 
42 Creating and updating computer programs, 
operation of a computer center; technical consultancy. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803142 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306110 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.19 BX 725019 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIZEUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIZEUM 

(730) Innehaver: 
 Aegis Trademarks BV , Piet Heinkade 55, 1019GM 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Intermediary services in the field of advertising; 
publicity; dissemination of advertisements and advertising 
matter, brochures and samples; publicity material rental; 
updating of publicity documentation; business or industrial 
management assistance; business information agencies; 
direct mail advertising; business consultancy, information or 
enquiries; marketing studies and marketing research, such 
as studies and consultancy relating to targeting of markets; 
setting up of mailing lists; compilation and systemization of 
information into computer databases; direct or indirect 
merchandising services; business consultancy namely 
negotiating and concluding commercial transactions for 
others; assistance in the field of statistical data processing 
and business economy; expertise on the subject of 
publicity; business information; business investigations, 
business management and organization consultancy; 
computerized file management; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; economic 
forecasting; radio and television advertising; statistical 
information; studies in the field of advertising; arranging 
newspaper subscription (for others). 
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; apartment house management; capital investments; 
financial consultancy, financial evaluation (regarding 
insurance, banking, real estate); financial information; 
financial management; financial sponsorship; fiscal 
assessments; fund investments; real estate appraisal; 
portfolio management regarding insurance, financial affairs, 
monetary affairs and real estate brokerage. 
38 Cable television broadcasting; communications 
through computer terminals or fiber optic networks; 
computer-assisted transmission of messages and images; 
electronic bulletin board services (telecommunications 
services); electronic mail, message sending, news 
agencies, providing telecommunications connections to a 
global computer network, providing user access to a global 
computer network (services providers), radio broadcasting, 
satellite transmission, television broadcasting. 
41 Film production; movie studios; organization of 
competitions (education or entertainment); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; production 
of radio and television programmes; production of shows; 
videotape film production; edition and publication of texts 
(other than publicity texts); recording studio services; rental 
of audio equipment; rental of cine-films; rental of movie 
projectors and accessories; rental of sound recordings; 
television entertainment; videotape editing; videotape film 
production; videotaping. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0803162 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200306112 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PREBENA 

(730) Innehaver: 
 Wilfried Bornemann Prebena, Seestrasse 20, D-63679 

Schotten, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Clips; nails and tacks made of metal wires or of 
improved wires namely covered with a layer of copper, zinc, 
brass and German silver; prepackaged nails. 
7 Machines for manufacturing clips, nails and 
tacks; pneumatic nailers; compressors; pneumatic stapling 
machines. 
16 Hand staplers only for office use, particularly 
stapling pliers, stapling guns, staplers for cardboard. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803269 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306139 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.19 CH 510003 
(540) Gjengivelse av merket: 

BSD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BSD 

(730) Innehaver: 
 Big Star Holding AG , Ringstrasse 9, CH-4123 Allschwil, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0803287 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200306149 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.11 CH 510612 
(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: 
 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd) , Jakob-Stämpfli-

Strasse 96, 2502 BIEL/BIENNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods made 
of or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803295 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306153 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.19 CH 510641 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRAVEHEART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAVEHEART 

(730) Innehaver: 
 Syngenta Participations AG , Schwarzwaldallee 215, 4058 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as seeds (not included in other classes); seeds, 
seedlings, living plants and natural flowers, young plants, 
cuttings and other plant parts or young plants for 
propagation; all these products excluding rose bushes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0803296 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306154 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.19 CH 510642 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHIRLWIND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHIRLWIND 

(730) Innehaver: 
 Syngenta Participations AG , Schwarzwaldallee 215, 4058 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains (not included in other classes); seeds, 
seedlings, live plants and natural flowers, young plants, 
cuttings and other plant parts or young plants for 
propagation. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803297 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306155 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.19 CH 510643 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINING 

(730) Innehaver: 
 Syngenta Participations AG , Schwarzwaldallee 215, 4058 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains (not included in other classes); seeds, 
seedlings, live plants and natural flowers, young plants, 
cuttings and other plant parts or young plants for 
propagation. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803309 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200306157 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.11 CH 509563 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TASSIMO 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding AG , Bellerivestrasse 203, 

8008 ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic apparatus for preparing and 
dispensing hot and cold drinks; coffee and tea vending 
machines. 
11 Electric apparatus for preparing hot and cold 
drinks; electric coffee and tea-making appliances, electric 
coffee machines, electric coffee percolators. 
21 Non-electric coffee percolators; non-electric 
coffee machines. 
30 Coffee, coffee extracts; artificial coffee, cocoa, 
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee 
and preparations therefor; tea; bakery, pastry and 
confectionery goods, particularly sweetmeats and chocolate 
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal 
preparations, edible ice. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0803318 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200306160 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.03 DE 302 59 327.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TABAC SPORT 

(730) Innehaver: 
 Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG , Zweifaller Strasse 120, D-

52224 Stolberg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803321 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200306161 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.10 IT TO2002C003594 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mix & Spray cup 

(730) Innehaver: 
 Anest Iwata Europe SrL , Corso Vigevano 46, I-10155 

Torino, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Containers for varnishes, being parts of spray 
varnishing systems and guns. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803387 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306315 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MALIA 

(730) Innehaver: 
 Ferdinand Hübner GmbH & Co KG , Westermeyerstrasse 

10, D-83620 Feldkirchen-Westerham, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Ladies outerwear in the field of knitted, jersey 
and woven wear; headgear, shoes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0803833 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200306417 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 GB 2326736 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 INVESTORS IN PEOPLE 

(730) Innehaver: 
 Investors in People UK , 7-10 Chandos Street, London 

W1G 9DQ, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Prerecorded machine readable data carriers; 
prerecorded video cassettes and discs; prerecorded audio 
cassettes and discs; computer applications software; 
electronic publications; computer applications software and 
electronic publications downloadable from the Internet. 
16 Printed matter and printed publications; 
stationery; writing instruments; photographs; office 
requisites; teaching and instructional materials; signs of 
paper or of cardboard; picture frames; document cases and 
folders; diaries and organisers; coasters and table mats of 
paper or cardboard. 
35 Business appraisals; business consultancy; 
business research; business advice; business management 
and organisation consultancy; direct mail advertising; 
dissemination of advertising and promotional material; 
efficiency advice; organisation of exhibitions for commercial 
and advertising purposes; industrial or commercial 
management assistants; personnel management 
consultancy; publicity services. 
41 Education and training; club services; 
organisation of conferences, seminars, workshops, 
symposia and colloquia; organisation of competitions; 
correspondence courses; information services; educational 
examinations; organisation of exhibitions for educational 
purposes; practical training (demonstrations). 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804066 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306642 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 DE 302 42 940.9/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MZR-CD 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804067 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306643 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 DE 302 42 938.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MZR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MZR 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804072 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200306645 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.19 DE 302 62 231.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREEN-EYED MONSTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREEN-EYED MONSTER 

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

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

lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0804105 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200306652 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.21 CH 509859 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELECTICAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SELECTICAS 

(730) Innehaver: 
 T-Shirt Atelier GmbH , Heinrichstrasse 109, CH-8005 

Zürich, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804112 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306654 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOINDUSTRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOINDUSTRY 

(730) Innehaver: 
 GoIndustry AG , Landshuter Allee 38, D-80637 München, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Consulting for as well as organisation and 
realisation of auctions and public sales, also in the Internet 
and other computer networks; consulting for and 
negotiation, settlement and execution of contracts 
regarding purchase and sale of goods as well as rendering 
of commercial services in the Internet and other computer 
networks; procurement of commercial and industrial 
contacts via the Internet and other computer networks; 
negotiation and settlement of commercial transactions 
through e-commerce; business management consulting 
and organisational consulting regarding the aforementioned 
services; drawing up of business management concepts 
and business organisational concepts for the granting of 
safety of electronic commercial transactions; presentations 
of goods and services in the Internet or other computer 
networks. 
36 Services of an estate agent; procuration and 
realisation of monetary and capital transactions, especially 
for commercial transactions negotiated using the Internet 
and other computer networks; procurement of credits and 
bonds; acceptance of bail; insurance brokerage; consulting 
for the insurance industry; evaluation of stamps, jewellery, 
antiques, real estate and works of art. 
38 Operation of chatlines, chatrooms and forums; 
collection and supply of information (news) via the Internet 
and other computer networks; providing access to a 
computer network for data transmission; providing of 
telecommunication lines to a worldwide computer network. 
42 Maintenance and installation of software for the 
granting of safety of electronic commercial transactions. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804120 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200306657 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.14 BX 728300 
(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: 
 Yamanouchi Europe BV , Elisabethhof 19, 2353EW 

LEIDERDORP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances for 
human use. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804160 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200306662 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.25 DE 302 57 269.4/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAPIDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAPIDA 

(730) Innehaver: 
 Koenig & Bauer AG , Friedrich-Koenig-Strasse 4, D-97080 

Würzburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Printing presses and their components; graphic 
arts machinery and their components; print converting 
machinery and their components; accessories for the 
above-mentioned machinery, namely regulating devices, 
control devices, monitoring devices, mechanical transport 
systems, printing couples, inking units, dampeners, 
mechanical folding systems, reelstands. 
9 Electronic devices and electronic instruments, 
regulating devices, control devices and monitoring devices 
for printing presses, graphic arts machinery and print 
converting machinery. 
37 Installation, maintenance and repair services for 
the goods mentioned in classes 7 and 9. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0804172 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306665 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.27 FR 02 3 201 786 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIC'N MIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHIC'N MIX 

(730) Innehaver: 
 L D C , Zone Industrielle de Saint Laurent, F-72302 Sable-

sur-Sarthe, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Poultry and ready-to-eat products made with 
poultry meat. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804174 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306666 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.27 FR 02 3 201 785 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIC'N PARTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHIC'N PARTY 

(730) Innehaver: 
 L D C , Zone Industrielle de Saint Laurent, F-72302 Sable-

sur-Sarthe, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Poultry and ready-to-eat products made with 
poultry meat. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804176 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306667 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.27 FR 02 3 201 783 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHIC'N STICK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHIC'N STICK 

(730) Innehaver: 
 L D C , Zone Industrielle de Saint Laurent, F-72302 Sable-

sur-Sarthe, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Poultry and ready-to-eat products made with 
poultry meat. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804180 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306670 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.21 FR 02 3 195 318 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAKE IT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAKE IT 

(730) Innehaver: 
 Chanel , 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-

SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804181 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306671 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 FR 02 3197157 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECRITURE DE CHANEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECRITURE DE CHANEL 

(730) Innehaver: 
 Chanel , 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-

SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics for make-up. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804191 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200306678 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Baolite 

(730) Innehaver: 
 Taizhou Baolite Shoes Co Ltd (Taizhou Baolite Xieye 

Youxian Gongsi) , Muyu Town, 317521 WENLING CITY, 
ZHEJIANG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Travelling shoes; leather shoes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0804201 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306681 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.18 FI T200203371 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUADOR 

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804309 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200306714 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.02 DE 302 48 219.9/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIMALINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIMALINE 

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

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804325 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.31 
(210) Nasj. ref.nr: 200306720 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.31 FR 02.3.177.522 
(540) Gjengivelse av merket: 

LULU CASTAGNETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LULU CASTAGNETTE 

(730) Innehaver: 
 Lulu Expansion , Rue d'Amiens, F-93240 Stains, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Outerwear and underwear for men, women and 

children; leather and imitation leather clothing; fur clothing; 
sports clothing (other than for diving); blousons; gabardines 
(clothing); waterproof clothing; coats; mantillas; mittens; 
overcoats; trenchcoats; parkas; hooded capes; pelisses; 
stuff jackets; suits; masquerade costumes; jackets; 
blouses; aprons (clothing); coveralls (outwear and 
underwear); wrap-over tops; cardigans; pullovers; 
sweaters; knitwear (clothing); tank tops; 
waistcoats/cardigans; skirts; petticoats; trousers; dresses; 
shirts; short-sleeved shirts; tee-shirts; shorts; Bermuda 
shorts; gauchos; topcoats; ready-made clothing; paper 
clothing; muffs; pyjamas; dressing gowns; bathrobes; 
undershorts, including swimming trunks; beach and 
swimwear; jerseys, including swimming costumes; 
underclothing; bodies (leotards); bustiers; undershorts; 
panties and underpants; briefs and pants; brassieres; 
corsets; stocking suspenders; socks; hosiery; tights; 
bandanas; neckscarves; shawls; neckerchiefs; scarves; 
stoles; gloves; belts (clothing); braces; neckties; bow ties; 
pockets (clothing); neck scarves; sunsuits, sleeveless 
knitwear, layettes; bibs and baby's napkins (not made of 
paper); shoes; footwear, including beach shoes; sports 
shoes; boots; bootees; clogs (footwear); espadrilles; 
sandals; slippers; headwear; hats; veils; caps; peaks; 
berets; bonnets, including bathing caps; headbands; 
turbans; saris. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804328 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306723 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.26 CH 510646 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHISKER LICKIN'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHISKER LICKIN'S 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA , Case postale 353, 1800 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal feed. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0804402 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200306748 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.11 DE 302 54 856.4/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

AEROXIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AEROXIDE 

(730) Innehaver: 
 Degussa AG , Bennigsenplatz 1, 40474 DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science, 
photography, in the ceramic, cosmetic, medical, electronic 
industries, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, particularly metal oxides and metalloid oxides as 
alumina, ceroxides, indium tin oxide, selene oxide, silica, 
titanium oxide, zinkoxide, zirconia and mixtures thereof; 
catalysats, catalyst supports; chemicals for the manufacture 
of paper, for heat protection, as UV filter, as flow enhancer, 
as reinforcing filler, as raw material for the manufacture of 
glass, optical fibers and ceramics, for antiblocking and 
antislip effects, as rheologic and antistatic additive, as filler 
for plastics and rubber, as additive for silicon rubber; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire 
extinguishing compositions; adhesives used in industry. 
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
toner printing colours and inks. 
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations. 
35 Providing of business information in the Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804505 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306778 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.21 IT AN2003C000019 
(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: 
 M & B Marchi e Brevetti SrL , Viale Aristide Merloni 45, I-

60044 Fabriano (AN), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0804523 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200306782 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIROX 

(730) Innehaver: 
 Glaverbel SA , 166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 Brussel, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Mirrors for vehicles; mirrors for rearview mirrors 
of vehicles; parts and accessories for the aforesaid goods 
not included in other classes. 
19 Glass for construction; glass sheets and flat glass 
for construction; reflective glass sheets for construction; 
parts and accessories for the aforesaid goods not included 
in other classes. 
20 Furniture; mirrors; bathroom mirrors and mirrors 
as part of furniture; mirrors used in furniture making; mirrors 
for make-up cases; mirrors for powder compacts; vanity 
mirrors; reflective glass panels (mirrors); parts and 
accessories for the aforesaid goods not included in other 
classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805257 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200307136 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.30 SE 2003/02781 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 L.Brador WORKWEAR AUTHENTIC WORK APPAREL 

DURABILITY & COMFORT 
(730) Innehaver: 

 Skydda Protecting People Europe AB , S-523 85 
Ulricehamn, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Protective clothes against injuries, irradiation and 

fire; protective shoes; protective gloves; protective overalls. 
25 Clothes; footwear; headgear; work clothes; 
sweatshirts; t-shirts; shirts; underclothes; protective clothing 
against the rain; jackets; trousers; overalls. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805559 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200307200 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 BX 727231 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEDITECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEDITECT 

(730) Innehaver: 
 Cedi Diagnostics BV , Edelhertweg 15, NL-8219 PH 

Lelystad, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinary preparations. 
10 Veterinary equipment and instruments. 
44 Veterinary services, veterinary diagnoses. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805612 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200307208 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.04 AT AM 7018/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

FEELWOOD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEELWOOD 

(730) Innehaver: 
 E F P Floor Products Fussböden-GmbH , Weiberndorf 20, 

A-6380 St Johann in Tirol, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Chipboard and wood-fiber board and goods 
manufactured from these (not included in other classes); 
floor boards and panels (laminated and not laminated) 
made of compregnated chipboard and wood-fiber board. 
27 Materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); all aforementioned goods made of 
wood. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805632 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200307211 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.30 IT MI2003C000898 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUPO 

(730) Innehaver: 
 Lupo Salvatore, Via Pietro Nenni, 10, I-20070 Vizzolo 

Predabissi, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal awnings; metal curtains, tent metal pickets, 
metal components for curtains. 
7 Electric devices for operating curtains. 
16 Components for paper curtains; paper curtains. 
20 Tent pickets not of metal; curtain rods; curtain 
rings, curtain studs, curtain hooks, curtain rails, curtain 
rollers; bamboo curtains; pearl curtain for decoration, 
curtains and components for curtains included in this class. 
24 Curtains of textile. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805634 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200307212 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.22 FR 02 3 180 238 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BILLON l'esprit maille 

(730) Innehaver: 
 Billon Freres & Cie SA , 40, rue Descartes, F-69100 

Villeurbanne, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Fabrics. 
25 Clothing. 
26 Lace and embroidery. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805643 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200307216 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.31 IT RM2002C007141 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOILA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOILA 

(730) Innehaver: 
 Intercosmo SpA , Via Zaccarelli, 5/7, I-40010 Padulle di 

Sala Bolognese Bologna, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Hair lotions, shampoos, cosmetics dyes, 
cosmetic oxidation dyes, semi-permanent toiletry dyes, 
direct toiletry dyes, hair bleaching powders, peroxides for 
the hair, hair straightening preparations, permanent wave 
preparations for the hair, toiletry neutralizers, hair lacquers, 
hair creams, waxes, toiletry foams and gels, hair 
conditioners, beauty masks, preparations and lotions for 
hair and scalp. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805644 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200307217 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.24 DE 302 52 275.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMM short music message 

(730) Innehaver: 
 Speech Design Carrier Systems GmbH , Industriestrasse 

25a, D-22880 Wedel, DE 
(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, images and data; telephone 
apparatuses and electronic elements of telephone 
installations as well as software therefor; magnetic data 
carriers, phonograph records; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers; software; fire-extinguishing apparatus. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; procurement services for 
others (purchasing goods/services for other enterprises); 
acceptance of orders, supply contract services and 
invoicing services, also in e-commerce; providing 
information in commercial and business matters; sales 
promotion for others; negotiation and settlement of sales 
contracts, also in e-commerce; negotiation of commercial 
and business contacts, also via the Internet; negotiation of 
advertising and promotional contracts for others; 
negotiation, settlement and processing of contracts on the 
purchase and sale of goods; negotiation, settlement and 
processing of contracts on the utilization of services; 
distribution of advertizing material; presentation of goods 
and services; displaying various goods (not including their 
transport) for others, in order to facilitate the inspection and 
purchase of these goods by the consumer. 
38 Telecommunications. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805645 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200307218 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.24 DE 302 52 277.8/09 
(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: 
 Speech Design Carrier Systems GmbH , Industriestrasse 

25a, D-22880 Wedel, DE 
(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, images and data; telephone 
apparatuses and electronic elements of telephone 
installations as well as software therefor; magnetic data 
carriers, phonograph records; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers; software; fire-extinguishing apparatus. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; procurement services for 
others (purchasing goods/services for other enterprises); 
acceptance of orders, supply contract services and 
invoicing services, also in e-commerce; providing 
information in commercial and business matters; sales 
promotion for others; negotiation and settlement of sales 
contracts, also in e-commerce; negotiation of commercial 
and business contacts, also via the Internet; negotiation of 
advertising and promotional contracts for others; 
negotiation, settlement and processing of contracts on the 
purchase and sale of goods; negotiation, settlement and 
processing of contracts on the utilization of services; 
distribution of advertizing material; presentation of goods 
and services; displaying various goods (not including their 
transport) for others, in order to facilitate the inspection and 
purchase of these goods by the consumer. 
38 Telecommunications. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805649 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.11 
(210) Nasj. ref.nr: 200307219 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALPHOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MALPHOS 

(730) Innehaver: 
 Degussa AG , Bennigsenplatz 1, 40474 DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, particularly catalysts. 
35 Providing of business information in the Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805650 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(210) Nasj. ref.nr: 200307220 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.18 DE 302 51 556.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEGUDENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEGUDENT 

(730) Innehaver: 
 DeguDent GmbH , Rodenbacher Chaussee 4, 63457 

HANAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dental filling materials and impression mass for 
dental and dental technical purposes; materials for dental 
prosthesis, in particular metal alloys, precious metal alloys, 
metal compounds for dental and dental technical purposes; 
ceramic materials to be used in prothetic dentistry, 
implantology and restorative dentistry, plastics for dental 
prosthesis, dental bridges and dental crowns, dental 
cement; plastic material for producing, relining, and repair 
of dental prosthesis; low-melting ceramic masses (inlays, 
onlays, veneers), metal ceramic masses and their 
auxiliaries, namely modeling liquids, separating agents, 
ceramic stains for dental ceramic masses and their 
auxiliaries, namely staining fluids and fluxes; all for dental 
and dental technical purposes. 
9 Scientific, electrical, electronic and optical 
measuring, checking and surveying apparatus and 
instruments, calculating machines and data processing 
equipment, software for computer-aided design and 
manufacturing (CAD-CAM) for dental purposes. 
10 Dental instruments and apparatus, dental 
implants, artificial teeth, dental bridges; dental crowns, 
dental prosthesis. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805652 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200307221 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 BX 725406 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEALER NET GROUP 

(730) Innehaver: 
 ADP Inc Delaware Corp , One ADP Boulevard, NJ07068 

ROSELAND, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs and software; software for 
group, optimized and secure access to the Internet and 
Intranet; software for operating and optimizing Internet or 
Intranet networks within companies; equipment for 
processing, transmitting and storing information, documents 
and databases. 
38 Provision of Internet access services; 
telecommunications services by radio relay channels, via 
cable, by radio frequency, via the Internet, Extranet, 
Intranet networks; telecommunications services, also for 
developing on-line discussion services; information and 
consulting in telecommunications; computer-assisted 
message and image transmission; telecommunications 
services by computer, digital or electronic (on-line) means; 
telecommunications via satellite. 
42 Computer specialist services; consulting, design, 
testing, research and technical consulting services in the 
field of computing, also in connection with Internet or 
Intranet networks; Web site design, authoring, maintenance 
and hosting services (computer specialist services); 
provision of access time to Web sites; provision of access 
time to systems for linking, indexing and organising data for 
the Internet and Intranet, for electronic communications 
networks and for databases; provision of data-processing 
equipment and of software necessary to transfer and 
distribute information and data via the Internet and 
computer networks; provision of search engines (computer 
software); information, advice and consulting services in 
connection with data-processing equipment and with 
software for optimization and securement of Internet and 
Intranet networks. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805655 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200307222 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.06 FI T200301144 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERFORMA CREAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERFORMA CREAM 

(730) Innehaver: 
 Stora Enso OYJ , Kanavaranta 1, 00160 HELSINGFORS, 

FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard; corrugated paper, corrugated 
cardboard and goods made from paper and cardboard, 
namely paperboard, packing cardboard, liquid packaging 
cardboard, packaging paper, wrapping paper, laminated 
paper, paper for bags and sacks, kraft paper, cardboard 
and cores, paper boxes, cardboard boxes and 
combinations thereof and/or combined with plastic material, 
containers, boxes, bags for transportation, collapsible 
containers, collapsible boxes of paper, corrugated 
cardboard and/or combinations thereof and/or combined 
with plastic material, collapsible cardboard boxes, 
corrugated cardboard combined with an inner protective 
packaging of plastic in the form of foils and/or foam shaped 
pieces for packaging. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805656 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200307223 
(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:  
 PEACE INDUSTRIES 

(730) Innehaver: 
 Dikang Industry Development Co Ltd (Shengdu Dikang 

Shiye Fazhan Youxian Gongsi) , No. 1-404, Keyuan 2RD 
Gaoxin Chengdu, 610000 Sichuan, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business inquiries; commercial information 

agencies; business consultancy; import-export agencies; 
office machines and equipment rental. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805659 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307224 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROMANO BOTTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROMANO BOTTA 

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

Laleli Caddesi, No. 8, Laleli-Istanbul, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805660 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307225 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.17 IT VR2003C 000023 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pellini il pallino del caffè 

(730) Innehaver: 
 Pellini Caffe' SpA con sigla P C Erboris SpA E P C Eda 

SpA , Via Giuliari Bartolomeo, 2, I-37134 Verona, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, artificial coffee, unroasted coffee, coffee 
flavorings, coffee-based beverages, vegetal preparations 
for use as coffee substitutes, coffee beverages with milk. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805669 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200307227 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.19 SE 02-02837 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sandvik GT SIXTY 60 

(730) Innehaver: 
 Sandvik AB , 81181 SANDVIKEN, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Rock drilling tools and parts thereto, namely drill 

bits, drill rods, coupling sleeves and adapters. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805681 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200307229 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dinya László, Garai u. 19, 5600 BÉKÉCSABA, HU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 22 Tents, awnings, sacks and bags. 

25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0805687 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200307230 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.13 FI T200301463 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILORA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILORA 

(730) Innehaver: 
 Teknos Group OY , Tapiola Central Tower, 02100 ESBO, 

FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805698 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200307233 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.10 CH 510091 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRAUMANN GUARANTEE 

(730) Innehaver: 
 Straumann Holding AG , Hauptstrasse 26, 4437 

WALDENBURG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, artificial limbs, dental implants, prostheses and 
parts of prostheses for odontological use, medical, dental 
and veterinary endoprostheses. 
41 Training in the field of odontology, in particular in 
the field of implantology. 
42 Scientific services in the medical field, scientific 
and industrial research services as well as technological 
services in the field of implantology and surgery. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805700 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200307235 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.08 BX 729001 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITA CEROLA 

(730) Innehaver: 
 Soremartec SA , Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700 

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Sugarless confectionery, sugarless sweets and 
chewing gum, all these goods for medical use. 
30 Confectionery, sweets and chewing gum, 
sugarless sweets and chewing gum. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805701 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307236 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.24 BX 726445 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OUTOX SOBERADE 

(730) Innehaver: 
 Lifestyle Drinks NV , Van Geertstraat 21/3, B-2140 

Antwerpen, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, shoes, headgear. 
30 Flours and cereal preparations; pastry and 
confectionery; sweets, biscuits, snacks included in this 
class. 
32 Non-alcoholic beverages, including energy 
drinks. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805705 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200307239 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.26 BX 727238 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVAREL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVAREL 

(730) Innehaver: 
 Ferring BV , Postbus 3129, 2130KC HOOFDDORP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations for use during 

hormone therapy. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805707 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200307241 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 FR 02 3 201 711 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EFC 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie , 12, cours Sablon, F-63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle 

wheels; treads for retreading pneumatic tyres; tracks for 
tracked vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805709 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200307242 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.31 LI 12845 
(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: 
 Bacardi & Company Ltd , Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, 

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic 
wines and spirits, wines, spirits and liqueurs. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805715 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200307245 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.14 IT TO2003C000453 
(540) Gjengivelse av merket: 

STILO MULTI WAGON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STILO MULTI WAGON 

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

TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor vehicles, coach-work, windscreen wipers, 
shock-absorbers, wheel rims, wheel covers, safety belts, 
roof-racks, tires, steering-wheels, doors, seats, engines and 
tanks for motor vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805716 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200307246 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.03 AT AM 1399/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAUCH Cafemio 

(730) Innehaver: 
 Rauch Fruchtsäfte GmbH , Langgasse 1, 6830 RANKWEIL, 

AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and milk products with coffee or coffee 
flavour. 
30 Coffee, artificial coffee, coffee-based beverages. 
32 Non-alcoholic beverages with coffee flavour, non-
alcoholic energy drinks containing coffee, or flavoured with 
coffee. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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(111) Int.reg.nr: 0805837 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307347 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 molo 

(730) Innehaver: 
 Mogens Jepsen, Hollændervej 23A 4.tv, DK-1855 

Frederiksberg C, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0805838 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200307348 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.06 DE 303 05 633.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MODERN TEXTILES 

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

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, fabric softeners for laundry purposes; rinsing 
agents for laundry and tableware; stain removing agents, 
preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents 
(included in this class); soaps. 

(450) Kunngjøringsdato: 28/04, 2004.07.05 
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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.: 0701524 
(151) Reg.dato: 1998.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.09.11 

(210) Søknadsnr: 199811097 
(220) Inndato: 1998.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

KITERA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Medicines, namely pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0721378 
(151) Reg.dato: 1999.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.06.23 

(210) Søknadsnr: 199911987 
(220) Inndato: 1999.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

35 Services of a franchise grantor, that is imparting 
economic know-how and advice on organization of layouts 
concerning window dressing and decoration of sales and 
business premises; development of measures of sales 
promotion and advertising. 
41 Training of the manager and the personnel of the 
franchise grantee; instruction concerning window dressing 
and decoration of sales and business premises. 
42 Planning of interior decoration (interior-
architectural planning of fittings); services of a franchise 
grantor, that is imparting technical know-how. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0741583 
(151) Reg.dato: 2000.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.08.03 

(210) Søknadsnr: 200012872 
(220) Inndato: 2000.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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; 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). 
35 Advertising and business management; 
collection and provision of data. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all related to telecommunications 
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; all related to 
telecommunications 

  
 
(111) Reg.nr.: 0752791 
(151) Reg.dato: 2001.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.01.26 

(210) Søknadsnr: 200104922 
(220) Inndato: 2001.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMILEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical products and preparations, 
medicines; all goods not for animals. 
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(111) Reg.nr.: 0770025 
(151) Reg.dato: 2001.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.08 

(210) Søknadsnr: 200115170 
(220) Inndato: 2001.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

11 Lighting fixtures. 
20 Beds, commodes, bedside tables, cupboards, 
chairs, tables, divans, armchairs, mirrors, console tables. 
24 Bed linen. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0794476 
(151) Reg.dato: 2002.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.04 

(210) Søknadsnr: 200301190 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

7 Wheel loaders, compact wheel loaders, tool 
carriers and attachments and equipment to the 
aforementioned. 

  
 
 



 slettelser 2004.07.05 - 28/04

 

91 
 

Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0276956 
(151) Reg.Dato.: 1983.11.30 
  
 
(111) Reg.nr.: 0610399 
(151) Reg.Dato.: 1993.11.10 
  
 
(111) Reg.nr.: 0610838 
(151) Reg.Dato.: 1993.12.03 
  
 
(111) Reg.nr.: 0611278 
(151) Reg.Dato.: 1993.11.12 
  
 
(111) Reg.nr.: 0611859 
(151) Reg.Dato.: 1993.11.26 
  
 
(111) Reg.nr.: 0613109 
(151) Reg.Dato.: 1993.11.16 
  
 
(111) Reg.nr.: 0678451 
(151) Reg.Dato.: 1997.07.14 
  
 
(111) Reg.nr.: 0727864 
(151) Reg.Dato.: 1999.11.27 
  
 
(111) Reg.nr.: 0753810 
(151) Reg.Dato.: 2001.02.21 
  
 
(111) Reg.nr.: 192179 
(151) Reg.Dato.: 1998.08.20 
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Overdragelser 
 
Regulær overdragelse av registrerte merker og internasjonale merker som er gyldig i Norge, jfr. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0403304 
(730) Tidligere innehaver: 
 Wolfgang Eichler GmbH & Co KG, 85, Reetzstrasse, D-

76327 Pfinztal, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Alldos Eichler GmbH, Reetzstrasse 85, 76327 PFINZTAL, 

DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0557410, 0688166, 0643923, 0597474, 

0673946, 0608241, 0595599, 0800067 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sandoz Nutrition SA ( Sandoz Ernährung AG) ( Sandoz 

Nutrition Ltd), Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH 
Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, 
CH 

(740) Ny Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0660978A, 0660979A 
(730) Tidligere innehaver: 
 Galanz Enterprises Corporation of Guangdong (Guangdong 

Gelanshi Qiye (Jituan) Gongsi), 25, Ronggui Nan RD., 
Ronggui, 528300 Shunde, Guangdong, CN 

(740) Ny Innehaver: 
 Guangdong Galanz Enterprises Co Ltd, 25, Ronggui Nan 

Road, Shunde FOSHAN, GUANGDONG, CN 
  
 
(111) Reg.nr.: 0673317, 0701183 
(730) Tidligere innehaver: 
 Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, 1, Heinz-

Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 

33106 PADERBORN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0675756 
(730) Tidligere innehaver: 
 Biomedical Systems S.L., Sardenya 525-527, 2, 08024 

Barcelona, ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Beta Gamma SL, C/ Calvet, 41-45, 08021 BARCELONA, 

ES 
  
 
(111) Reg.nr.: 0678832, 0679696 
(730) Tidligere innehaver: 
 Claudia Oberhauser, 10, Kesselbergstrasse, D-81539 

München, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Lombardi & Ross  Establishment, Zollstrasse 9, 9490 

VADUZ, LI 
  
 

(111) Reg.nr.: 0681086 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eckes & Stock GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 55268 

NIEDER-OLM, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstrasse 25, 99734 

NORDHAUSEN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0686290 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eckes & Stock GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 55268 

NIEDER-OLM, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Eckes-Granini GmbH & Co KG, Ludwig-Eckes-Allee 6, 

55268 NIEDER-OLM, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0690247 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ralf Keferstein, Wasserschlösschen Birlinghoven, 7, 

Schlossstraase, D-53757 Sankt Augustin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Oligo Lichttechnik GmbH, Meysstrasse 22-24, 53773 

HENNEF, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0694947 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cyber Drive Technology Europe GmbH, 168-170 

Breitscheider Weg, D-40885 Ratingen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Argus Electronics Europe AG, Christinenstrasse 21, 40880 

RATINGEN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0701159 
(730) Tidligere innehaver: 
 Carl Breiding & Sohn GmbH und Co KG, Böhmheide 18, D-

29614 Soltau, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 ARS Verwaltungsgesellschaft mbH, Böhmheide 18, 29614 

SOLTAU, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0701466 
(730) Tidligere innehaver: 
 Intrapan AG, 14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell, CH
(740) Ny Innehaver: 
 DS Produkte Dieter Schwarz GmbH, Stormarnring 14, 

22145 STAPELFELD, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0702030 
(730) Tidligere innehaver: 
 Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG, 

Metro-Strasse 1, 40235 DÜSSELDORF, DE 
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(111) Reg.nr.: 0703677 
(730) Tidligere innehaver: 
 France Telecom SA, 6, place d'Alleray, F-75015 Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Altana AG, Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, 61352 

BAD HOMBURG V D HÖHE, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0703917 
(730) Tidligere innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Inverness Medical Switzerland GmbH, Bundesplatz 10, 

6300 ZUG, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0708362, 0414316 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bata Westhold AG, Utoquai 43, CH-8008 Zürich, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Bata Brands SarL, Luxembourg, Succursale de Lausanne, 

Avenue de Rhodanie 70, 1007 LAUSANNE, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0714992, 0721132, 0721135 
(730) Tidligere innehaver: 
 Legato Systems Nederland BV, 18, Antareslaan, NL-2132 

JE Hoofddorp, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 EMC Corp, 176 South Street, MA01748-9103 

HOPKINTON, US 
  
 
(111) Reg.nr.: 0717692 
(730) Tidligere innehaver: 
 Simbac SpA, Via delle Industrie, 27, I-20050 Mezzago, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Gaviota Simbac SL, Autovia de Levante, Km. 43, 03630 

SAX, ES 
  
 
(111) Reg.nr.: 0719848 
(730) Tidligere innehaver: 
 Seddiner Zucht- und Mastenten GmbH, 30a, Hauptstrasse, 

D-15320 Neutrebbin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Christoph Stolle, Endel 16, 49429 VISEK, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0722692 
(730) Tidligere innehaver: 
 Georg Stolle GmbH, 30a, Hauptstrasse, D-15320 

Neutrebbin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Christoph Stolle, Endel 16, 49429 VISEK, DE 

Brigitte Lucks, Endel 10a, 49429 VISEK, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0727695 
(730) Tidligere innehaver: 
 United Pharmaceuticals SA, 209, rue de l'Université, F-

75007 Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Nova Holding SA, 16, boulevard Royal, 2449 

LUXEMBOURG, LU 
  
 

(111) Reg.nr.: 0752766 
(730) Tidligere innehaver: 
 Borsig GmbH, 21, Egellsstrasse, D-13507 Berlin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Valvecare Engineering Ltd, Welbourn, LN5OND LINCOLN, 

GB 
  
 
(111) Reg.nr.: 0753489 
(730) Tidligere innehaver: 
 Coffee No. 1 Kaffeevertriebsgesellschaft mbH, Julius Meinl-

Gasse 3-7, A-1160 Wien, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Julius Meinl Austria Industrie GmbH, Julius-Meinl-Gasse 3-

7, 1160 WIEN, AT 
  
 
(111) Reg.nr.: 0758673 
(730) Tidligere innehaver: 
 Madschavariani Handels KEG, Wienerstrasse 262, A-4020 

Linz, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Eyüp Öztürk, Salsburgerstrasse 293/2 Stock, 4020 LINZ, 

AT 
  
 
(111) Reg.nr.: 0783341 
(730) Tidligere innehaver: 
 Curtis 1000 Europe AG, Gottlieb-Daimler-Strasse 1, D-

56564 Neuwied, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Papierfabrik Hermes GmbH & Cie KG, Fringsstrasse 13-19, 

40221 DÜSSELDORF, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0790799, 0790832 
(730) Tidligere innehaver: 
 Strakan Group Ltd, Buckholm Mill, Galashiels TD1 2HB, 

Skottland, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Strakan International Ltd, The Penthouse, Washington Mall, 

1 Church Street, HM11 HAMILTON, BM 
  
 
(111) Reg.nr.: 0792183 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cyber Home Entertainment Europe GmbH, 

Christinenstrasse 21, D-40880 Ratingen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Argus Electronics Europe AG, Christinenstrasse 21, 40880 

RATINGEN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0795598 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, 20135 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via Negri 10 MILANO, IT 
  
 
(111) Reg.nr.: 0797634 
(730) Tidligere innehaver: 
 Illbruck GbmH, Burscheider Strasse 454, D-51381 

Leverkusen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 illbruck Building Systems GmbH, Burscheider Strasse 454, 

51381 LEVERKUSEN, DE 
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(111) Reg.nr.: 0805012 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ecolab NV, Doornveld Industrie Asse 3, nr.11, B-1731 

Zellik Asse, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0806407 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vaasan & Vaasan OY, Hopeatie 2, SF-00440 Helsingfors, 

FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Delice Scandinavica AB, Box 407, 85106 SUNDSVALL, SE
  
 
(111) Reg.nr.: 0807037 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ecolab NV, Doornveld Industrie Asse 3, nr.11, B-1731 

Zellik Asse, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0810971 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cartier International BV, Herengracht 436, 1017BZ 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Richemont International SA, Route des Biches 10, 1752 

VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0811634 
(730) Tidligere innehaver: 
 SA Henkel Belgium NV, 66, Havenlaan, B-1210 Brussel, 

BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 DÜSSELDORF, 

DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0818973 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alshay Pty Ltd, 509 Pitt Street, NSW2000 SYDNEY, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 509 Pitt Street Pty Ltd, 509 Pitt Street, NSW2000 

HAYMARKET, AU 
  
 
(111) Reg.nr.: 0819179 
(730) Tidligere innehaver: 
 OASE Wübker GmbH & Co KG, Tecklenburger Strasse 

161, 48477 HÖRSTEL-RIESENBECK, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Oase GmbH & Co KG, Tecklenburger Strasse 161, 48477 

HÖRSTEL-RIESENBECK, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 105449, 220548 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gesfor AG, Aeulestrasse 5, Vaduz, LI 
(740) Ny Innehaver: 
 Growseed AG, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 115413 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bahlsen KG, Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Lorentz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co KG, 

Bemeroder Strasse 71, 30559 HANNOVER, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 117778, 145379, 150674, 150997, 168893 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli SpA, Viale Sarca, 222, 20135 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via  G.Negri 10, 20123 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 157957 
(730) Tidligere innehaver: 
 ATARI Interactive Inc, 50 Dunham Road, MA 01915 

BEVERLY, US 
(740) Ny Innehaver: 
 ATARI Interactive Inc, 50 Dunham Road, MA01915 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 160606 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brille Beck AS, Postboks 278, 2602 Lillehammer, 2602, NO
(740) Ny Innehaver: 
 Kirkegaten 64 AS, Kirkegaten 64, 2609 LILLEHAMMER, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161713 
(730) Tidligere innehaver: 
 India Gewürzwerk GmbH, Georgsmarienhütte, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Indasia Gewürzwerk GmbH, Malberger Strasse 19, 49124 

GEORGSMARIENHÜTTE, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164843, 164844, 169309 
(730) Tidligere innehaver: 
 Svensk Mjölk Ekonomisk förening, 10546 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Svensk Mjölk AB, Torsgatan 14, 10546 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 165592, 165593 
(730) Tidligere innehaver: 
 Colin CORP, Aichi-ken, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Colin Medical Technology Corp, 2007-1, Hayashi KOMAKI-

SHI, AICHI-KEN, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 169371, 174532, 193410 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mark Thatcher, 1245 Cochran Avenue, Flagstaff, AZ 

86001, US 
Thatcher, Mark, DBA Teva Sport, Flagstaff, AZ, US 
Mark Thatcher, Flagstaff, AZ, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Holbrook Ltd, Prince's Building CENTRAL, HK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170670 
(730) Tidligere innehaver: 
 Great Lakes Chemical Corp, P O Box 2200, IN47906 

WEST LAFAYETTE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 PCBU Services Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 1269, 

DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181895 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kiki Design APS, DK-Kirke Såby, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Fontex A/S, Harpunveien 6-8 Ramdal, 3115 TØNSBERG, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 192882 
(730) Tidligere innehaver: 
 Speedibake Ltd, London, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 ABF Grain Products Ltd, Weston Centre, Bowater House, 

68 Knightsbridge, SW1X7LT LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ementor ASA, Postboks 6472 Etterstad, 0605 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 TJ Group Software House AS, Wergelandsveien 3, 0167 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 211448 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jack Johnsen, Dalegårdsveien 38, 

3028 Drammen, 3028, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Prosjektadministrasjon AS, Revåveien 14, 3070 SANDE I 

VESTFOLD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 214603 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nobel Communications Ltd, Hong Kong, CN 
(740) Ny Innehaver: 
 Tetra Laval Holdings & Finance SA, Avenue Général-

Guisan 70, 1009 PULLY, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217446 
(730) Tidligere innehaver: 
 Varnes Management AS, Postboks 307, 7501 Stjørdal, 

7501, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Tepo AS, Postboks 307, 7501 STJØRDAL, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Line Gulbrandsen, Postboks 139, 7501 STJØRDAL, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222451 
(730) Tidligere innehaver: 
 Freddy Johnsen, Grenseveien 28, 1927 Rånåsfoss, 1927, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 BackUp AS, Grenseveien 26, 1929 AULI, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 43116, 66825, 48085 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nino AG, Nordhorn, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 IMKO Handels- und Verwaltungs-GmbH, Meckenemstrasse 

14, 46395 BOCHOLT, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 89358, 31271, 191973 
(730) Tidligere innehaver: 
 Leaf Sverige AB, Box 622, S-801 26 Gävle, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 MalacoLeaf AB, 20542 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0785246 
(210) Søknadsnr.: 200208620 
(730) Innehaver: Louis Poulsen Lighting A/S, Nyhavn 

11, DK-1001 København K, 1001 
KØBENHAVN K, DK 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0793828 
(210) Søknadsnr.: 200300774 
(730) Innehaver: Invacare (UK) Ltd, South Road, 

Bridgend Industrial Estate, Bridgend, 
Wales, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795475 
(210) Søknadsnr.: 200301732 
(730) Innehaver: OY Marli AB, Pansiontie 47, SF-

20100 Åbo, FI 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0798638 
(210) Søknadsnr.: 200303629 
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-

Ebert-Allee 140, 53113 BONN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 115922 
(210) Søknadsnr.: 19822274 
(730) Innehaver: BTR Industries Ltd, BTR House, 

Carlisle Place, London SW1P 1BX, 
England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 116547 
(210) Søknadsnr.: 19823609 
(730) Innehaver: Gambro Lundia AB, Box 10101, S-

220 10 Lund, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118799, 212500, 213302 
(210) Søknadsnr.: 19831176, 200103826, 200108616 
(730) Innehaver: Wilh. Wilhelmsen ASA v/juridisk 

avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker, 
1324, NO 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 

 
(111) Reg.nr.: 137889 
(210) Søknadsnr.: 19873339 
(730) Innehaver: Arcady Craigmillar Ltd, Stadium 

Road, Bromborough Wirral, 
Merseyside CH2 3NU, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161813 
(210) Søknadsnr.: 19920195 
(730) Innehaver: Thuasne, BP 243, 92307 

LEVALLOIS-PERRET, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161897 
(210) Søknadsnr.: 19903166 
(730) Innehaver: Ewos Ltd, Unit 1, Kingsthorne Park, 

Houston Industrial Estate, 
Livingstone, West Lothian EH54 5DB, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162020 
(210) Søknadsnr.: 19924283 
(730) Innehaver: Fenner Dunlop BV, Postbus 14, 9200 

AA DRACHTEN, NL 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 21718 
(210) Søknadsnr.: 25584 
(730) Innehaver: Rothmans of Pall Mall Ltd, 

Zachlerweg 4, 6300 ZUG, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 45705 
(210) Søknadsnr.: 54422 
(730) Innehaver: Premier Ambient Products (UK) 

Limited, 28 The Green, Kings Notron, 
Birmingham B38 8SD, England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 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.: 63967 
(210) Søknadsnr.: 74015 
(730) Innehaver: Carreras Ltd, Globe House, 4 Temple 

Place, London WC2R 2PG, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 64601 
(210) Søknadsnr.: 80789 
(730) Innehaver: Schimmelpenninck Sigarenfabrieken 

v/h Geurts & van Schuppen, BV, 
Wageningen, NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 65339 
(210) Søknadsnr.: 82914 
(730) Innehaver: Tabacofina - Vander Elst NV, 

Edegem, BE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 89358, 31271, 191973 
(210) Søknadsnr.: 114537, 19437036, 19973320 
(730) Innehaver: MalacoLeaf AB, 20542 MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 90548 
(210) Søknadsnr.: 112956 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West 

Lake Avenue, Glenview, IL 60025-
5811, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 90651 
(210) Søknadsnr.: 115670 
(730) Innehaver: Theodorus Niemeyer BV, Groningen, 

NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 91561 
(210) Søknadsnr.: 116678 
(730) Innehaver: Brandbrew SA, Parc D'Activité Syrdall 

5, 5365 MUNSBACH, LU 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 91946 
(210) Søknadsnr.: 116868 
(730) Innehaver: Theodorus Niemeyer BV, Groningen, 

NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
115792 2014.02.16 

115793 2014.02.16 

116412 2014.05.03 

116565 2014.05.10 

116668 2014.05.16 

117315 2014.06.14 

117428 2014.06.28 

118126 2014.08.16 

118540 2014.09.13 

118789 2014.10.04 

118953 2014.10.18 

161697 2014.03.03 

161701 2014.03.03 

161906 2014.03.24 

162124 2014.04.07 

162323 2014.04.28 

162406 2014.05.05 

162417 2014.05.05 

162418 2014.05.05 

162428 2014.05.11 

162446 2014.05.11 

162469 2014.05.11 

162640 2014.05.19 

162897 2014.05.26 

162944 2014.06.02 

162971 2014.06.02 

163034 2014.06.09 

163036 2014.06.09 

163106 2014.06.09 

163357 2014.06.23 

163439 2014.06.30 

163989 2014.08.04 

164120 2014.08.11 

164204 2014.08.18 

164239 2014.08.18 

164274 2014.08.18 

164282 2014.06.16 

164284 2014.06.30 

164424 2014.09.01 

164564 2014.09.15 

164780 2014.09.29 

164998 2014.10.13 

21911 2014.05.11 

21912 2014.05.11 

64129 2014.06.18 

65014 2014.10.29 

91116 2014.06.07 

91240 2014.06.26 

91242 2014.06.26 

91252 2014.06.26 

91264 2014.07.04 

91774 2014.09.26 
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Slettelser 
Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §26  
 
(111) Reg.nr.: 151229 
(151) Reg.Dato.: 1992.07.02 
 
(111) Reg.nr.: 181783 
(151) Reg.Dato.: 1997.05.09 
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Ansvarsmerker 

 
 
 

(111) Reg.nr.: 223449 
(151) Reg.dato.: 2004.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.24 

(210) Søknadsnr.: 200405572 
(220) Inndato: 2004.03.22 
(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: 
 Lise Holm, Dæliveien 1, 1383 ASKER, NO 

(450) Kunngjøringsdato  28/04, 2004.07.05 
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Rettelser 
 
I Nvmt nr. 18/04 ble int.reg.nr. 0798094 kunngjort uten fullmektig.  
Riktig fullmektig skal være Tandbergs Patentkontor AS, Postboks  
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO. 
 
I Nvmt nr. 23/04 ble int.reg.nr. 0236821 kunngjort uten fullmektig.  
Riktig fullmektig skal være Tandbergs Patentkontor AS, Postboks  
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO. 
 
I Nvmt nr. 27/04 ble int.reg.nr. 0790851 kunngjort uten fullmektig.  
Riktig fullmektig skal være Oslo Patentkontor AS, Postboks  
7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
 
I Nvmt nr. 24/04 ble ordmerket BIKERZ kunngjort to ganger. 
Riktig reg.nr. er 223104. 
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