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INID-koder 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 223023 
(151) Reg.dato.: 2004.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200306295 
(220) Inndato: 2003.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kid 

(730) Innehaver: 
 Kid Interiør AS , Postboks 49, 3001 DRAMMEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast. 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige 
blomster. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
 
 

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

utløper: 
2014.06.09 

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

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 START 2 RENT 

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

NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223571 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310028 
(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:  
 ANTARES 

(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  29/04, 2004.07.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 223572 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310029 
(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:  
 HYPERLOOP 

(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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223573 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310030 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIAGRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIAGRA 

(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  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223574 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309934 
(220) Inndato: 2003.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENTEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENTEK 

(730) Innehaver: 
 Plymouth Products Inc , 502 Indiana Avenue, Sheboygan, 

WI 53081, US 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Væskefiltreringssytemer og tilhørende deler 

herunder filterpatroner, filterinnfatninger for filterpatroner og 
filtermedier, for hjem, forretningsvirksomhet og industri; 
vannbromineringssystemer og filtermedier og 
vannrensnings- og filtersystemer for skip og luftfartøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223575 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309932 
(220) Inndato: 2003.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIONTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIONTA 

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

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

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

 5 Farmasøytiske preparater for humant bruk i form 
av analgetikum. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223576 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309914 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 creuna valuable business relationships 

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

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223577 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309247 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOPHIAHEMMET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOPHIAHEMMET 

(730) Innehaver: 
 Sophiahemmet Ideell Förening , S-114 86 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; 
tilrettelegging av undervisning/instruksjon; arrangering og 
ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av bøker. 
44 Medisinske tjenester; medisinske klinikker; 
sykepleiertjenester; sykehus; sykehjem; hospitaler; hospits; 
hvilehjem; rekonvalesenshjem; sanatorier; plastikkirurgi; 
psykologtjenester; jordmortjenester; kunstig befruktning; 
prøverørsbefruktning; blodbanktjenester; fysioterapi; 
kiropraktor; legemiddelrådgivning; hygienisk behandling og 
skjønnhetssalonger for mennesker; helsetjeneste; 
sykegymnastikk, opptrening av syke og skadde mennesker; 
tannlegebehandling; optikertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 



 registrerte varemerker 2004.07.12 - 29/04

 

6 
 

(111) Reg.nr.: 223578 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309248 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SH 

(730) Innehaver: 
 Sophiahemmet Ideell Förening , S-114 86 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; 
tilrettelegging av undervisning/instruksjon; arrangering og 
ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av bøker. 
44 Medisinske tjenester; medisinske klinikker; 
sykepleiertjenester; sykehus; sykehjem; hospitaler; hospits; 
hvilehjem; rekonvalesenshjem; sanatorier; plastikkirurgi; 
psykologtjenester; jordmortjenester; kunstig befruktning; 
prøverørsbefruktning; blodbanktjenester; fysioterapi; 
kiropraktor; legemiddelrådgivning; hygienisk behandling og 
skjønnhetssalonger for mennesker; helsetjeneste; 
sykegymnastikk, opptrening av syke og skadde mennesker; 
tannlegebehandling; optikertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223579 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200309249 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

H.M. QUEEN SOPHIA HOSPITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H.M. QUEEN SOPHIA HOSPITAL 

(730) Innehaver: 
 Sophiahemmet Ideell Förening , S-114 86 Stockholm, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; 
tilrettelegging av undervisning/instruksjon; arrangering og 
ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av bøker. 
44 Medisinske tjenester; medisinske klinikker; 
sykepleiertjenester; sykehus; sykehjem; hospitaler; hospits; 
hvilehjem; rekonvalesenshjem; sanatorier; plastikkirurgi; 
psykologtjenester; jordmortjenester; kunstig befruktning; 
prøverørsbefruktning; blodbanktjenester; fysioterapi; 
kiropraktor; legemiddelrådgivning; hygienisk behandling og 
skjønnhetssalonger for mennesker; helsetjeneste; 
sykegymnastikk, opptrening av syke og skadde mennesker; 
tannlegebehandling; optikertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223580 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310022 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.03 US 78/270,567 
(540) Gjengivelse av merket: 

BANJO PIILOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BANJO PIILOT 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser 
(cartridge): dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridge); og videospillkassetter. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223582 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310023 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.26 US 78/267,474 KL 9 

2003.06.26 US 78/267,476 KL 41 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEXIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEXIC 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser 
(cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridgc); og videospillkassetter. 
41 Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og 
hjemmeside (webside) inneholdende informasjon innen 
feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning, 
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og 
dataforbedringer for spill; og underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av et online dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223583 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310031 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOXSTOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOXSTOP 

(730) Innehaver: 
 Norsk Hydro ASA , 0240 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier for reduksjon av utslipp. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223584 
(151) Reg.dato.: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Søknadsnr.: 200310025 
(220) Inndato: 2003.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BABILANI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BABILANI 

(730) Innehaver: 
 Orgdot AS , Postboks 6563, Rodeløkka, 0501 Oslo, NO 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; 
dataspillprogrammer, innregistrerte programmer for 
datamaskiner, dataprogrammer (innregistrert på 
databærere) og dataprogrammer (nedlastbar 
programvarer). 
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; bøker. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk-og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av fjernsyns-og radioprogram, 
fjernsyns- og radiounderholdning. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223586 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200308992 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLATINUM PHOTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLATINUM PHOTON 

(730) Innehaver: 
 Platinum Photon Inc , 3-13 Tokumara 1-Chome, Itabashi-ku 

Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 

sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223587 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200209508 
(220) Inndato: 2002.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROSHIELD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROSHIELD 

(730) Innehaver: 
 E I du Pont de Nemours and Co , 1007 Market Street, 

DE19898 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Beskyttelsesklær, -fottøy og -hodeplagg for 
beskyttelse mot ulykker, brann og stråling, nemlig frakker, 
ansiktsmasker, hansker og sko-overtrekk. 
25 Beskyttelsesklær, -fottøy og -hodeplagg for 
beskyttelse mot ulykker, brann og stråling, nemlig frakker, 
ansiktsmasker, hansker og sko-overtrekk. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223588 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200007348 
(220) Inndato: 2000.06.23 
(300) Søknadsprioritet 2000.02.18 US 75/923,077 
(540) Gjengivelse av merket: 

CREO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CREO 

(730) Innehaver: 
 Creo Inc , 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC V5G 4M1, CA 

(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma ANS , Postboks 552 Sentrum, 0105 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Prøvetrykkere 
9 Fotosettere; imagesettere; platesettere; optiske 
skannere; fiberoptikk; datamaskinarbeidsstasjoner; 
datamaskinvare; printere (edb); termiske billedhoder; 
dataprogramvare, herunder for bruk i fortrykk- og 
trykkeriindustrien. 
35 Elektroniske tjenester for sammenkobling av 
leverandører og selgere i fortrykk og trykkeriindustrien via 
det globale datamaskinnettverket. 
37 Reparasjons- og installasjonsvirksomhet; 
installasjon og reparasjon av data-til-plate-systemer, data-
til-presse-systemer og på-presse-billed- og 
skanningssystemer for bruk i fortrykk- og trykkeriindustrien; 
installasjon og reparasjon av billedsystemer for trykte 
kretskort-, elektroniske-, halvleder- og flatpanelindustri; 
installasjon og reparasjon av optiske 
kommunikasjonssytemer. 
41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; 
opplæring i bruk og operasjon av  data-til-plate-systemer, 
data-til-presse-systemer og på-presse-billed- og 
skanningssystemer for bruk i fortrykk- og trykkeriindustrien; 
opplæring i bruk og operasjon av billedsystemer for trykte 
kretskort-, elektroniske-, halvleder- og flatpanelindustri; 
opplæring i bruk og operasjon av optiske 
kommunikasjonssystemer. 
42 Teknisk konsultasjon og produktstette, herunder 
vedrørende data-til-plate-systemer, data-til-presse-
systemer og på-presse-billed- og skanningsystemer for 
bruk i fortrykk- og trykkeriindustrien; teknisk konsultasjon 
og produktstette vedrørende billedsystemer for trykte 
kretskort-, elektroniske halvleder- og 
flatpaneldisplayindustri, tekniske konsultasjon og 
produktstøtte vedrørende optiske 
kommunikasjonssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223589 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200111610 
(220) Inndato: 2001.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPENML 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPENML 

(730) Innehaver: 
 Silicon Graphics Inc , Mountain View, CA 94043, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinprogramvare i form av 
applikasjonprogrammeringsgrensesnitt med formal å 
sende, motta, betjening av og interaksjon med digitale 
mediadata, og tjenester i forbindelse med forskning og 
utvikling, implementering, vedlikehold og støtte av 
datamaskinprogramvare og 
applikasjonprogrammeringsgrensesnitt. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223590 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200304187 
(220) Inndato: 2003.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Northern Digital Inc , 103 Randall Drive, ONN2V1C5 

WATERLOO, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; 
spatialmålingsinnretninger, nemlig elektroniske 
irnnretninger for bevegelsesmåling og posisjonsdetektering 
for bruk i industrielle applikasjoner for å måle av posisjonen 
og/eller orienteringen av målobjekter, og computer software 
for operering eller drift av de forannevnte innretninger.  
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; 
spatialmålingsinnretninger, nemlig elektroniske innretninger 
for bevegelsesmåling og posisjonsdetektering for bruk i 
medisinske applikasjoner for å måle av posisjonen og/eller 
orienteringen av analytiske eller terapeutiske innretninger i 
forhold til en pasient under analytiske eller terapeutiske 
prosedyrer, for å måle bevegelse av en levende kropp for 
analyse eller terapi, og computer software solgt som en 
enhet dermed for operering eller drift av de forannevnte 
innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223591 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200302160 
(220) Inndato: 2003.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKOGA Indianer pølsebrød 

(730) Innehaver: 
 Cerealia AS , Postboks 4349 Nydalen, 0402 Oslo, NO 

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

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

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223592 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200302158 
(220) Inndato: 2003.03.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKOGA Cowboy hamburgerbrød 

(730) Innehaver: 
 Cerealia AS , Postboks 4349 Nydalen, 0402 Oslo, NO 

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

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

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223593 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 199913187 
(220) Inndato: 1999.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TARGIT 

(730) Innehaver: 
 Targit A/S , Egholmvej 1, DK-9800 Hjørring, DK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer. 

42 EDB-programmering; utvikling, vedlikehold, 
reparasjon, installasjon og implentering av data software. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223594 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200211876 
(220) Inndato: 2002.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 T.U.F Jeansmith 

(730) Innehaver: 
 Tough Jeans Ltd , 5th Floor, Suntex Tower, 119 Wo Yi Hop 

Road, Kwai Chung, New Territories, HK 
(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; bager, håndvesker, 
kofferter, handlevesker, pengepunger, lommebøker, 
dokumentmapper, lærbelter, visittkortmapper, porteføljer og 
mapper, sminkevesker, ransler, ryggsekker, ryggvesker, 
skuldervesker, transportbager, skipssekker, magevesker, 
hoftevesker, nøkkelholdere, reisekofferter, reisevesker, 
reimer for kofferter og reisekofferter, bagasjemerker, bager 
for campere og klatrere; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter, hansker, skjerf og 
tørkler, hånd- og hodebånd. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223595 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200211877 
(220) Inndato: 2002.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 + TOUGH Jeansmith 

(730) Innehaver: 
 Tough Jeans Ltd , 5th Floor, Suntex Tower, 119 Wo Yi Hop 

Road, Kwai Chung, New Territories, HK 
(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; bager, håndvesker, 
kofferter, handlevesker, pengepunger, lommebøker, 
dokumentmapper, lærbelter, visittkortmapper, porteføljer og 
mapper, sminkevesker, ransler, ryggsekker, ryggvesker, 
skuldervesker, transportbager, skipssekker, magevesker, 
hoftevesker, nøkkelholdere, reisekofferter, reisevesker, 
reimer for kofferter og reisekofferter, bagasjemerker, bager 
for campere og klatrere; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter, hansker, skjerf og 
tørkler, hånd- og hodebånd. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223596 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200307661 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLURETHAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLURETHAN 

(730) Innehaver: 
 Flügger A/S , Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223597 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200307662 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLUGANYL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLUGANYL 

(730) Innehaver: 
 Flügger A/S , Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223598 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200307663 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFLEX 

(730) Innehaver: 
 Flügger A/S , Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 223599 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200307665 
(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:  
 Flügger farve 

(730) Innehaver: 
 Flügger A/S , Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Cyklohexanon, tresprit, klebemidler, lim til 

industrielle formål, etsemidler til industrielle formål, kunstig 
harpiks, fluateringsmidler, herdemidler og 
impregneringsmidler. 
2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler. 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering flekkfjerning samt til slipning; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder maleruller og skraperedskaper. 
16 Pensler, avdekningspapp og -papir til bruk for 
malere, klebestoffer til papir. 
21 Kammer, svamper, børster, materiale for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223600 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200307667 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADEKEMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADEKEMA 

(730) Innehaver: 
 Flügger A/S , Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Flügger AS , Enebakkveien 69, 0192 OSLO, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223601 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200308223 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LYS-HUSET 

(730) Innehaver: 
 Lyshuset Åsane AS , N Langarinden 7, 5131 Nyborg, NO 

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

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

oppvarming. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223602 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200302332 
(220) Inndato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REAL SIMPLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REAL SIMPLE 

(730) Innehaver: 
 Time Inc , 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 

10020, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykte publikasjoner, blader og tidsskrifter. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223603 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200204487 
(220) Inndato: 2002.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q-FREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q-FREE 

(730) Innehaver: 
 Q-Free ASA , Postboks 3974 Leangen, 7443 Trondheim, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater og dataprogram for administrasjon av 
bompengeinnkreving for kjøretøyer, medregnet system for 
håndtering av kundekonti; automatiske 
identifikasjonssystemer for kjøretøy, spesielt for biler, 
jernbaner, kommersielle og industrielle kjøretøy og 
kommersielle kontainere; datautstyr for bruk ved ved digital 
databehandling, registering, gjenfinning og lagring: video- 
og fotografiske kamera, videoanlegg; dataprogram for 
behandling av kjøretøysidentifisering; aktive og passive 
identifikatormerker (tags); transpondere; elektroniske kort; 
elektronisk adkomstkontroll, elektroniske billettsystem, 
billett-terminaler; integrerte og frittstående kortlesere; 
kommunikasjonsterminaler; antenner; moduler for 
registrering, digital signalbehandling, fjemstyring, 
strømforsyning, digital lagring, radiokommunikasjon, 
posisjonsbestemmelse, belysingsmoduler; stativmoduler; 
mikrobølge-apparater; laser-apparater; 
35 Administrasjon av kjøretøysflåter; administrasjon 
av konferanse-identifikasjonssystemer; drift og forvaltning 
av betalings- og informasjonssystemer; administrasjon av 
bompenge- og vegprisingssystemer; administrasjon av 
billettsystemer og generelle forvaltningssystemer. 
39 Administrasjon av sporingssystem for 
transportsektoren, administrasjon av logistikksystemer, 
administrasjon av parkeringssystemer, administrasjon av 
systemer for trafikkovervåking. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223604 
(151) Reg.dato.: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Søknadsnr.: 200305868 
(220) Inndato: 2003.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TICKET STØRST PÅ FERIE! 

(730) Innehaver: 
 Ticket Reisebyrå Norge AS , Langkaia 1, 0150 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Reisebyråvirksomhet; organisering av reiser; 

turoperatører. 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige- og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223605 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308078 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK ROCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK ROCK 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 Asker, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223606 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308079 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RED ROCK 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 Asker, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223607 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308080 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRUDUS DISCIMUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRUDUS DISCIMUS 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 Asker, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223608 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308081 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRUDUS MAXIMUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRUDUS MAXIMUS 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 Asker, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223609 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308082 
(220) Inndato: 2003.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENIUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENIUS 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 Asker, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223610 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308261 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.03 US 78/233,476 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCUBREEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCUBREEZE 

(730) Innehaver: 
 Fitel USA Corp , 2000 Northeast Expressway, Suite F020, 

Norcross, GA 30071, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optiske fibre, fibertåder. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223611 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308262 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVÈCHE Kylling 

(730) Innehaver: 
 Prior Norge , Postboks 4377 Nydalen, 0402 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fjærkre. 

31 Næringsmidler til dyr, fetende og/eller styrkende 
forstoffer for kyllinger; levende dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223612 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308263 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pass global healthcare made easy 

(730) Innehaver: 
 Cigna Intellectual Property Inc , 590 Naamans Road, 

Claymont-DE 19703, US 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Sykeforsikringstjenester og forsikringstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223613 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200305253 
(220) Inndato: 2003.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARLOTTE BOBCATS 

(730) Innehaver: 
 NBA Properties Inc , 645 Fifth Avenue, NY10022 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Audio-, video-, computer- og laserdisker, 
forhåndsinnspilte audio- og videokassetter, 
forhåndsinnspilte audio- og videobånd, forhåndsinnspilte 
kompaktdisker, forhåndsinnspilte computerdisker, alt 
relatert tit basketball; computertilbehør, nemlig musematter, 
mus, diskettholdere, bærbare vesker som er 
spesialtilpasset for computere, håndleddsstøtter til 
tastaturer, papprammer til computermonitorer, alt relatert til 
basketball; computerprogrammer for vising av informasjon, 
statistikk eller fakta om basketball; computer software med 
basketball, nemlig skjermsparere, software for videospill, 
videospillkassetter og videospillmaskiner brukt sammen 
med fjernsynsapparater; radioer og telefoner; kikkerter; 
solbriller; brilleinnfatninger; snorer for briller og lenker; brille 
og solbrilleetuier; magneter; magnetisk kodede kredittkort 
og forhåndsbetalte telefoneringskort, videoopptak, 
sanntidsvideoopptak og lydopptak pa basketballområdet 
fremskaffet via Internett; computer software for A vinne 
tilgang til og for vising av databaser med informasjon, 
statistisk informasjon, fakta, meningsmålingsinformasjon og 
interaktiv meningsmåling på basketballområdet fremskaffet 
via Internett; software for dataspill, videospillprogrammer, 
interaktive videospill og kunnskapsspillsoftware fremskaffet 
via Internett; computer software for bruk som 
skjermsparere, skjermbakgrunnsbilder, nettleser-skins og 
markører fremskaffet via Internett; videospillkassetter og 
elektroniske videospillmaskiner; mobiltelefontilbehør, 
nemlig frontplater og mobiltelefondeksler og -futteraler. Alle 
forannevnte varer til bruk i eller i forbindelse med 
basketballsport. 
18 Sportsvesker, overnattingsvesker, paraplyer, 
ryggsekker, bæremeiser for babyer, skipssekker, 
vadsekker, bagasjebager for reiseformål, parasoller, 
kofferter, stresskofferter, seddelbøker, lommebøker, 
dokumentmapper, spaserstokker, visittkortholdere, 
bokvesker, allformålssportsvesker, golfparaplyer, 
gymvesker, bager og bærbare bokser av vinyl eller canvass 
for oppbevaring og transport av lunsj og drikke, punger, 
myntpunger, rumpetasker, beltevesker, kosmetikkvesker 
uten innhold, garderobeposer for klær for reiseformål, 
håndvesker, nøkkelpunger, ransler, håndkofferter, 
toalettvesker uten innhold, reisekister og ryggsekker. Alle 
forannevnte varer til bruk i eller i forbindelse med basketball 
sport. 

25 Klær, nemlig, trikotklær, fottøy, basketballsko, 
basketball-turnsko, t-skjorter, skjorter, gensere, 
treningsbukser, underbukser, ermeløse topper, 
strikkegensere, shortser, pyjamaser, sportsskjorter, 
rugbyskjorter, jumpere, belter, slips, nattskjorter, hatter, 
oppvarmingsdresser, oppvarmingsbukser, 
oppvarmingstopper, jakker, parkaser, kåper/kapper/frakker, 
tekstilsmekker, hodebånd, håndleddsbånd, forklær, 
boxershortser, bukser, luer, ørevarmere, hansker, votter, 
vevede og strikkede skjorter; skovesker for reiseformål. Alle 
forannevnte varer til bruk i eller i forbindelse med basketball 
sport. 
28 Leker, spill og sportsartikler, nemlig, basketballer, 
golfballer, lekeballer, sportsballer, baller av gummi, baller 
av skum, plysjballer, basketballnett, basketballmålplate, 
pumper til å pumpe opp basketballer og nåler dertil, 
golfkøller, golfbagger, golfputtere, gavesett med golfballer 
og greengafler eller pegger eller ballmarkører, golftilbehør, 
nemlig trekk til golfbagger, trekk til køllehoder, golfhansker, 
golfballhylser, sykkeletiketter/-merkelapper, elektroniske 
basketballbordspill, basketballbordspill, basketballbrettspill, 
basketballsett inneholdende basketballnett og fløyte, 
dukker, lekefunksjonsfigurer, utstoppede leker, puslespill 
og julepynt; actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner, 
selskapsspill for voksne og barn, faktainformasjonsspill, og 
brettspill fremskaffet via internett. Alle forannevnte varer tit 
bruk i eller i forbindeise med basketballsport. 
41 Underholdnings- og undervisningsvirksomhet i 
form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på 
basketballområdet og gjengivelse av direktesendte 
basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og 
distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av 
basketballkamper, basketballarrangementer og 
programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering 
av basketballundervisning og trenerundervisning samt 
basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; 
underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive 
fjernsynshøydepunkter, videoopptak, sanntidsvideoopptak, 
utvalgte interaktive videohøydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet og 
tilgjengelige over en Web-side; underholdning i form av 
informasjon, statistisk informasjon, database med 
informasjon, database med statistisk informasjon, 
meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling 
på basketballområdet, alle tilgjengelige over en Web-side; 
underholding i form av online dataspill, videospill, 
interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for 
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, 
brettspill, kunnskapsspill, og maleboker i form av tegninger 
og bilder, alle relatert til basketball og tilgjengelige over en 
webside; informasjon på basketballområdet via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223614 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308264 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Foss & Varenhed 

(730) Innehaver: 
 Foss Varenhed Enterprises AS , Teglverksveien 7, 3400 

Lier, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Apparater og maskiner for rensing av vann. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vannrenseinstallasjoner og vannrenseanlegg. 
42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223615 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308265 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCEANSAVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCEANSAVER 

(730) Innehaver: 
 Foss Varenhed Enterprises AS , Teglverksveien 7, 3400 

Lier, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Apparater og maskiner for rensing av vann. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vannrenseinstallasjoner og vannrenseanlegg. 
42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223616 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200308336 
(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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223617 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200113193 
(220) Inndato: 2001.11.12 
(300) Søknadsprioritet 2001.05.22 US 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERMIZER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERMIZER 

(730) Innehaver: 
 NVidia Corp , 2701 San Tomas Expressway, CA95050 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinvare, nemlig 

grafikkbehandlingsenheter samt tilknyttet dataprogramvare 
og maskinvare for å betjene samme. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223618 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200205645 
(220) Inndato: 2002.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCAN BRIT 

(730) Innehaver: 
 AS Sørensen og Balchen , Rosenholmveien 12, 1203 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Batterier, batterikar, batterikasser, batteriladere, 

deres deler og tilbehør. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 223619 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200303777 
(220) Inndato: 2003.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Voss Fjellandsby MYRKDALEN 

(730) Innehaver: 
 Voss Utvikling AS , co/Møller EiendomsPartner AS, 

Postboks 46 Kjelsås, 0411 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223620 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200304302 
(220) Inndato: 2003.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUBBA BUBBA MIX & MACH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUBBA BUBBA MIX & MACH 

(730) Innehaver: 
 WM Wrigley jr Co , Wrigley Building, 410 North Michigan 

Avenue, IL60611 CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Konfektyrer, ballongtyggegummi og tyggegummi 

til kosmetiske formål. 
5 Konfektyrer, ballongtyggegummi og tyggegummi 
til medisinske formål. 
30 Konditorvarer, ballongtyggegummi og 
tyggegummi til ikke medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223621 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200305252 
(220) Inndato: 2003.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRACEPIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRACEPIN 

(730) Innehaver: 
 Seafood Automation AS , Fekjan 7, 1378 Nesbru, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske merker for varer; datachips; optiske, 
magnetiske og/eller elektroniske databærere; innretninger 
for koding, dekoding og avlesing av datalagret informasjon. 
16 Etiketter for produktmerking og påføring av 
informasjon. 
20 Merker av plast for produktmerking og påføring 
av informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223622 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200309888 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAGE COACH 

(730) Innehaver: 
 Stagecoach Theatre Arts Plc , The Courthouse Elm Grove, 

Walton on Thames Surrey KT121LZ, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 41 Undervisnings- og opplæringstjenester relatert til 
akademisk utdanning, musikk, dans, drama og scenekunst; 
organisering av utstillinger, demonstrasjoner og 
framføringer for kulturelle formål og utdanningsformål og 
deltakelse i Theatre in Education; organisere prøver, 
eksamener, undersøkelser og granskinger og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til musikk, dans, 
drama og scenekunst; tilveiebringe ageriter, management 
og representasjon for studenter, artister og utøvere. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 



 registrerte varemerker 2004.07.12 - 29/04

 

21 
 

(111) Reg.nr.: 223623 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200310180 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.06 US 78/265,236 kl18 

2003.06.06 US 78/265,277 kl25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 P 

(730) Innehaver: 
 United States Polo Association , 771 Corporate Drive, Suite 

503, Lexington, KY 40503, US 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Lærvarer herunder, ryggsekker, 
dokumentmapper, håndvesker, nøkkelbeholdere, 
handlevesker og paraplyer. 
25 Klær, herunder uformelle klær (jeans, 
poloskjorter/genser, T-skjorter, twillbukser), stiveskjorter, 
fottøy, hodeplagg, ytterklær, sokker, badetøy, dresser, slips 
og undertøy. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223624 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200303780 
(220) Inndato: 2003.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 badeglass 

(730) Innehaver: 
 Aspaas AS v/Einar Sæter , Postboks 27, 5501 Haugesund, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223625 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200301053 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACTORYTALK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FACTORYTALK 

(730) Innehaver: 
 Strekkodesystemer Maskin AS , Postboks 109, 2041 

KLØFTA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

dataprogramvare 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; konsulenttjenester relatert til 
dataprogrammer og datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223626 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200301054 
(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:  
 FactoryTalk 

(730) Innehaver: 
 Strekkodesystemer Maskin AS , Postboks 109, 2041 

KLØFTA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

dataprogramvare 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; konsulenttjenester relatert til 
dataprogrammer og datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223627 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200307920 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 4 BALL 

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

FREEPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Skriveinstrumenter, kulepenner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223628 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200307934 
(220) Inndato: 2003.08.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 gti 

(730) Innehaver: 
 NV GTI Holding, Kosterijland 50, NL-3981 AJ Bunnik, NL 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Administrasjon og utleie av fast eiendom og av 
leiegårder. 
37 Isolasjonstjenester; bygging (unntatt rådgivning 
og planlegging), reparasjon og vedlikehold av 
elektrotekniske installasjoner, av lysinstallasjoner, av 
lynavledere, av jordingsforbindelsesutstyr, av 
telekommunikasjonsutstyr, av apparater og installasjoner 
for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering, av 
industrielle installasjoner, av apparater og installasjoner for 
kjøling, og for sanitære formål; legging av rørledninger; 
reparasjon og vedlikehold av elektrotekniske artikler og 
verktøy. 
 
42 Utarbeidelse av dataprogrammer; 
ingeniørvirksomhet (ekspertise); teknisk konsultasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223629 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200309055 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMFORT TYIN 

(730) Innehaver: 
 Stians Sport AS , Postboks 131 Vindern, 0319 Oslo, NO 

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

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

 12 Sykler, utstyr for sykler, deler for sykler, tråsykler, 
sykkelbager, sykkelvesker. 
18 Sykkelsekker 
28 Stasjonære treningssykler, (ergometersykler); 
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223630 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200309056 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREEWAY FLÅM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREEWAY FLÅM 

(730) Innehaver: 
 Stians Sport AS , Postboks 131 Vindern, 0319 Oslo, NO 

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

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

 12 Sykler, utstyr for sykler, deler for sykler, tråsykler, 
sykkelbager, sykkelvesker. 
18 Sykkelsekker 
28 Stasjonære treningssykler, (ergometersykler); 
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223631 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200303781 
(220) Inndato: 2003.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENTINO`S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENTINO`S 

(730) Innehaver: 
 Sargento Food Inc , One Percinckety Place, Plymouth WI 

53073, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Ost. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223632 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200303782 
(220) Inndato: 2003.04.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARGENTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARGENTO 

(730) Innehaver: 
 Sargento Food Inc , One Percinckety Place, Plymouth WI 

53073, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Ost. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223633 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200304683 
(220) Inndato: 2003.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESPONSEWAVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESPONSEWAVE 

(730) Innehaver: 
 Digital Managment v/Henrik Mandal , c/o Mandal, 

Totengata 13, 0658 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre, 
Annonsebyrå, spredning av annonser; bistand til og 
konsultasjoner om bedriftsledelse; Bedriftsundersøkelser, 
Bistand ved forretningsledelse; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling og systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; Datasøk i datafiler, for andre; 
oppdatering av reklame-, dokumentasjon; bistand ved og 
rådgivning for forretningsledelse; 
Forretningsundersøkelser; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Markedsstudier, Markedssundersøkelser; 
organisering av messer for salg og markedsføring; Online  
Annonsering på datanettverk og datainnsamling; On-line 
Markedsføring,  PR-virksomhet; fjernsyn og radioreklame;  
utsendelse av reklameannonser, reklamemateteriell og 
materiale,  reklame oppslag, reklamemevirksomhet; 
Utsendelse/Distribusjon av reklame og informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223634 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200306484 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDISINSK FAGHANDEL 

(730) Innehaver: 
 Norengros AS , Grini Næringspark 12, Postboks 49, 1361 

Østerås, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; 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. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
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rengjøringsformål; stålull. 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223635 
(151) Reg.dato.: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200206057 
(220) Inndato: 2002.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ILEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ILEO 

(730) Innehaver: 
 Leo Burnett Worldwide Inc , 35 W. Wacker Drive, Chicago, 

IL 60601, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklamebyråtjenester og konsulenttjenester 

relatert til markedsføring innen og omhandlende ny og 
kommende digital, interaktiv, og annen teknologi for media 
og globale informasjonsnettverk; direkte, analytisk og 
database markedsføring; management av databaser; 
forannevnte tjenester eksplisitt unntatt tjenester innenfor 
området emballasje, ilappeller kartongemballasje, lukking 
eller plugging/korking, prøving, tilpasning, og alle tjenester 
innenfor merking, annonsering, og reklame forbundet med 
utsalgssteder ("point of sales") relatert til tjenester innenfor 
emballasje, papp- eller kartongemballasje, lukking eller 
plugging/korking, prøver, tilpasning. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223636 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308337 
(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; MP3-opptakere; 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 
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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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223637 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308338 
(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; MP3-opptakere; 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; 
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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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223639 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308339 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3-opptakere; 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 erstatnings-
stoffer 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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223640 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308340 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3-opptakere; 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 
kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
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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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223641 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308341 
(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; MP3-opptakere; 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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223642 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308342 
(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; MP3-opptakere; 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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223643 
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(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 llVitenskapelige, 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; MP3-opptakere; 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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223644 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308344 
(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; MP3-opptakere; 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 
kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
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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  29/04, 2004.07.12 
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(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; MP3-opptakere; 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  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223646 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308346 
(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; MP3-opptakere; 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 
kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne 
mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; 
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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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223647 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200307935 
(220) Inndato: 2003.08.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MR.PLANT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MR.PLANT 

(730) Innehaver: 
 Mr. Plant AB , Nolgårdsgatan, S-522 30 Tidaholm, SE 

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

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

 26 Kunstige vekster, planter og blomster; kunstige 
frukter. 
31 Jordbruks-, hage- og skogbruksprodukter samt 
tresket korn, ikke inkludert i andre klasser; ferske frukter og 
grønnsaker; frø og såkorn, levende planter, vekster og 
blomster; dyrefor. 
44 Blomsteroppsatser; hagestell. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223648 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200307941 
(220) Inndato: 2003.08.22 
(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: 
 Øyvik Bedriftskompetanse AS , Postboks 159, 1601 

Fredrikstad, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand vedrørende den forretningsmessige eller 
kommersielle drift av en industri eller handelsbedrift, så vel 
som tjenester som ytes av annonse og reklamebyråer som 
særlig har som siktemål meddelelser til publikum, 
erklæringer og uttalelser via alle slags media og som 
vedrører alle stags varer og tjenester. 
41 Opplæring av handels og industribedrifters 
ledelse og ansatte. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer for 
kvalitetssikring. 
43 Kvalitetssikring av tilberedning av mat og drikke 
tit forbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223650 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200307943 
(220) Inndato: 2003.08.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 id. ideas daily 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Maling, fernisser og lakker; fargestoffer. 

4 Lys og veker for belysning. 
6 Små smedvarer av jern og metall; artikler av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), knotter, håndtak 
og kroker av metall; uedelt metall til kunstformål; 
aluminiumsfolie for husholdningsbruk 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) for 
husholdingsbruk- og til hagebruk; knivsmedvarer og kniver, 
bestikk; tilbehør og reservedeler til ovennevnte varer som 
inngår i denne klassen. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; smykker, edle stener,ur og kronometriske 
instrumenter; bordsølv og edle stener og imitasjoner derav 
til bruk til kunstformål; husholdningsapparater og redskaper 
av edle metaller; prydsformål som inngår i denne klassen. 
16 Papir:papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; kartong samt produkter derav 
(ikke opptatt i andre klasser);trykksaker; fotografier, 
papirvarer (skrivesaker og kontormaterialer); 
plastmaterialer for emballasje (ikke opptatt i andre klasser). 
18 Parasoller. 
20 Møbler, madrasser og dyner; speil, tavle- og 
fotorammer; gardinstenger og opphengingsanordninger; 
kleshengere og opphengingsanordninger; varer ( ikke 
opptatt i andre klasser) av tre, kork,rør,rotting, kurvfletting, 
horn,ben,elfenben, hvalben, skjell,rav,perlemor, merksum 
eller erstatninger for disse materialer ,eller av plast; tilbehør 
og reservedeler til ovennevnte varer som inngår i denne 
klassen. 
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21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), blomsterkrukker. 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Vevede stoffer, stoffer og tekstilvarer ( ikke 
opptatt i andre klasser); sengeklær og - linnet, bordduker 
og husholdningslinnet. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, 
hekter og maljer, knappenåler, synåler,strikkepinner og 
nåler og synåler; kunstige blomster. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
28 Juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223651 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308115 
(220) Inndato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALMUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALMUS 

(730) Innehaver: 
 Alliance UniChem plc , Unichem House Cox Lane, 

Chessington Surrey KT9 1SN, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; farmasøytiske 
preparater for behandling av mage/tarmsystemet, 
hjerte/karsystemet, åndedrettssystemet, det sentrale 
nervesystemet, infeksjoner, endokrinesystemet, 
urinveissystemet, blod, sykdommer i muskler, skjelett og 
ledd, sykdommer i øyne, øre, nese og hals, hud, og 
ondartede sykdommer; farmasøytiske preparater til bruk i 
obstetrikk, gynekologi og ernæring; immunobremsende 
preparater; immunologiske produkter; vaksiner og anestesi.
44 Medisinske tjenester; rådgivnings- og 
konsultasjonsvirksomhet relatert til farmasøytiske og 
veterinære preparater; rådgivnings- og 
konsultasjonsvirksomhet relatert til medisinske tilstander og 
sykdommer og behandlingen derav. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223652 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308116 
(220) Inndato: 2003.08.28 
(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: 
 Alliance UniChem plc , Unichem House Cox Lane, 

Chessington Surrey KT9 1SN, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; farmasøytiske 
preparater for behandling av mage/tarmsystemet, 
hjerte/karsystemet, åndedrettssystemet, det sentrale 
nervesystemet, infeksjoner, endokrinesystemet, 
urinveissystemet, blod, sykdommer i muskler, skjelett og 
ledd, sykdommer i øyne, øre, nese og hals, hud, og 
ondartede sykdommer; farmasøytiske preparater til bruk i 
obstetrikk, gynekologi og ernæring; immunobremsende 
preparater; immunologiske produkter; vaksiner og anestesi.
44 Medisinske tjenester; rådgivnings- og 
konsultasjonsvirksomhet relatert til farmasøytiske og 
veterinære preparater; rådgivnings- og 
konsultasjonsvirksomhet relatert til medisinske tilstander og 
sykdommer og behandlingen derav. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223653 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200305248 
(220) Inndato: 2003.06.06 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.08 EM 3167301 
(540) Gjengivelse av merket: 

MCRS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MCRS 

(730) Innehaver: 
 Celerant Consulting Holdings Ltd , Avalon House, 72 Lower 

Mortlake Road, TW92JY RICHMOND, SURREY, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Regnskaps- og revisjonstjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet; reklame- og markedsføringstjenester; 
rådgivning vedrørende implementering av databaserte 
forretningssystemer; analyser av respons på reklame, 
annonsering og markedsundersøkelser; tjenester i 
forbindelse med forvaltning av formuesgjenstander; 
revisjon; forretningsvurderinger- og verdsettelse; bistand 
ved ledelse og administrasjon av forretninger; 
informasjonstjenester i forbindelse med forretninger som 
blir tilveiebrakt online via en database eller Internett; 
ledelse av forretningsoperasjoner og -strategier; 
forretningsundersøkelser; fremstilling av annonser for bruk 
som websider; konsultasjon relatert til operative strategier i 
forbindelse med forretninger; pris- og kostnadsanalyser; 
drift og ledelse av databaser; databehandling; økonomiske 
prognoser og analyser; konsultasjonstjenester i forbindelse 
med forretningsledelse; konsultasjonstjenester i forbindelse 
med forretningsledelse som blir tilveiebrakt til mangfoldige 
sektorer; markedsundersøkelser og statistiske 
markedsundersøkelser; konsultasjon i forbindelse med 
forretningsdrift; organisasjonskonsultasjon; konsultasjon i 
forbindelse med personalledelse; forberedelse av 
forretningsrapporter; prosjektledelse i forbindelse med 
implementering av operative strategier for forretninger; 
promoteringstjenester; statistiske informasjonstjenester.  
36 Forsikringsvirksomhet;finansiell virksomhet; 
tilveiebringelse av finansielle råd til forretninger; tjenester i 
forbindelse med forvaltning av 
formuesgjenstander;finansielle analyser og konsultasjon 
ved å assistere klienter med finansielle og strategiske 
initiativer, nemlig finansiell restrukturering, verdibasert 
forvaltning, konsultasjonstjenester for å fastslå finansiell 
godtgjørelse, kompensasjon og fordeler for klienter, 
ansatte, ledere og yrkesutøvere, privatisering, fusjoner, 
oppkjøp, allianser og prosjektsamarbeid (joint ventures), 
sikkerhetsstrategier i forbindelse med 
forretningsovertakelse,finansielle operasjoner, 
formuesopsjoner, sikring av kurser (hedging) og 
risikoledelse. 
42 Konsultasjonstjenester i forbindelse med 
datamaskinvare og dataprogramvare; dataprogrammering; 
tjenester i forbindelse med gjenoppretting av data; utvikling 
og design av databaserte forretninger og 
konsultasjonstjenester i forbindelse med dette; utvikling av 
websider; grafisk design for kompilering av websider på 
Internett; informasjon relatert til datamaskinvare og 
dataprogramvare tilveiebrakt on-line fra et globalt 
datanettverk eller Internett; framstilling og vedlikehold av 
websider; vertskapstjenester i forbindelse med websider; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; utleie av tilgangstid til databaser; 

tilveiebringelse av informasjon relatert til implementering av 
databaserte systemer og kommunikasjonssystemer; støtte- 
og konsultasjonstjenester for drift av datasystemer, 
databaser og dataapplikasjoner; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223654 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200012222 
(220) Inndato: 2000.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COBRA 

(730) Innehaver: 
 Cobra AS , Karenslyst allé 9A, 0278 Oslo, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
reklamebyråtjenester og tjenester såsom distribusjon av 
reklameblad, direkte eller ved post eller over et 
verdensomspennende datanettverk, eller distribusjon av 
prøver; annonsering i forbindelse med kommunikasjon til 
offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom alle 
typer media, og angående alle slags varer og tjenester; 
tjenester i forbindelse med registrering, avskrivning, 
oppsetning, innsamling eller systematisering av skriftlige 
meddelelser og registreringer, så vel som utnyttelse eller 
sammenstilling av matematisk eller statistisk data. 
38 Telekommunikasjonstjenester i den henseende å 
skaffe prisinformasjon og annen informasjon om selskaper, 
varer og tjenester samt om immateriell eiendomsrett 
gjennom et verdensomspennende datanettverk. 
42 Industrielt design; emballasjedesign; utvikling og 
design av nye kjennetegn for produkter og tjenester; 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223655 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308120 
(220) Inndato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPORT MIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORT MIX 

(730) Innehaver: 
 Haribo Lakris AS , Postboks 39, 1345 Østerås, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Lakrisvarer (ikke farmasøytiske), vingummivarer, 

dragèvarer, skumvarer (på sukkerbasis). 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 223656 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200006973 
(220) Inndato: 2000.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONOFF.NO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONOFF.NO 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223657 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200211906 
(220) Inndato: 2002.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEKTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEKTAR 

(730) Innehaver: 
 Nektar Therapeutics , 150 Industrial Road, San Carlos, CA 

94070, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske produkter, kjemiske produkter relatert til 
medikamenters yteevne og/eller medikamenters 
leveringsyteevne for forskningsbruk og produksjon i de 
biotekniske, biomedisinske og farmasøytiske industrier. 
5 Farmasøytiske preparater med forsterket yteevne 
for medikamenter og/eller med forsterket leveringsyteevne 
for medikamenter for behandling og/eller profylakse av 
sykdommer eller medisinske tilstander som diabetes, 
infeksjoner, kreft og inflammasjoner, eller av sykdommer 
eller medisinske tilstander som virker inn på perifere 
nerver, adrenerge og/eller kolinerge reseptorer, histamine 
reseptorer, fremstilling og/eller regulering av vekstfaktorer, 
skjelett- og/eller muskelsystemer, det kardiovaskulaere 
systemet, endokrine og/eller hormonelle systemer, 
blodsirkulasjonssystemet, immunsystemet, 
skjelettsystemet, det autokoide system, alimentaersystemer 
og/eller ekskresjonssystemer og/eller på 
sentralnervesystemet. 
42 Tekniske konsultasjonstjenester og 
vitenskapelige tjenester; tekniske konsultasjonstjenester og 
vitenskapelige tjenester nemlig fremskaffelse av 
konsultasjonstjenester, forskningstjenester og 
utviklingstjenester relatert til medikamenters yteevne 
og/eller medikamenters leveringsyteevne for andre innen 
de biotekniske, biomedisin. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223658 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200210605 
(220) Inndato: 2002.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADIO 

(730) Innehaver: 
 Planet Earth Skateboards Inc , 1916 Palomar Oaks Way, 

Suite 150, Carlsbad, CA 92008, US 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Bager, sportsbager, ryggsekker, kofferter og 
reisevesker. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223659 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200209825 
(220) Inndato: 2002.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELLOMOTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELLOMOTO 

(730) Innehaver: 
 Motorola Inc , 1303 East Algonquin Road, IL60196 

SCHAUMBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; telefoner, trådløse 
telefoner eller satellitt-telefoner, reserverte 
nettverkscomputertenninaler for telekommunikasjon, 
telefakser, kommunikatorer; smarttelefoner med evne til å 
overføre datastemme og -bilder og tilgang til Intemett samt 
til sending og mottaking av telefakser og e-post; antenner, 
batterier, batteriladere, kraftforsyningsanordninger, hylstere 
eller esker eller annen beholder eller omslag for 
mobiltelefoner, klips, klemmer eller bærebare anordninger 
for mobiltelefoner, PDA-er og datamaskiner og 
bæreanordninger for utstyr til slike nemlig til mikrofoner, 
høytalere, hodetelefonsett, batterier, omslag og til 
batteriladere; holdere, bordstativer, mikrofoner, høytalere, 
hodetelefonsett, mobiltelefonutstyr i fonn av handsfree-
holdere, hodetelefonsett, mikrofoner og høytalere for 
mobiltelefoner; bilutstyrsett til bruk for bærbare 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter for bruk i 
kjøretøyer som også inneholder antenner, 
antenneoverføringsledninger, antenneadaptere, kabler, 
øretelefoner, handsfree-mikrofoner, telefonholdere, 
mikrofoner, høytalere, bilbatteriladere, datakabler og 
elektriske ledninger; telefonstativer som en del av 
telefonen, elektriske adapterkabler, telefonkabler, 
mikrofoner, høytalere og batteriladere; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av data, lyd, bilder 
og/eller video, nemlig basestasjoner som innholder 
retningsantenner, mikrobølgeradioer, telefonsentraler, 
tilgangsnoder, brytere for telekommunikasjonsformål, 
servere, rutere, datasmartkort, modem, multipleksere; 
elektriske kabler og optiske fiberkabler, elektroniske 
systemer og apparater nemlig omkastere, dekodere og 
omkodere for omkasting, dekoding og enkoding av 
stemme, data, bilde og video-overføringer, elektroniske 
datainformasjonsapparater for inngående og utgående 
informasjon, nemlig terminaler, mottakere, transmittere, 
dekodere og sender/mottaker-enheter for kringkastings, 
satellitt-, telefaks-, fjernsyns-, telekommunikasjons-, 
nettverks-, infrarød-, videospill- og computerdatasignaler og 
-overføringer, som fremstiller eller mottar lyd, bilde, video, 
multimedia eller data; databehandlingsutstyr nemlig digitale 
signalprosessorer; computere, computer software og -
programmer brukt for overføring eller fremstilling eller 
mottak av lyd, bilde, video eller data over et 

telekommunikasjonsnettverk eller -system mellom 
terminaler og for forsterking og forenkling av bruk og tilgang 
til datanettverk og telefonnettverk; computer software for 
bruk i vanlig databasestyring; computer-e-handelsoftware 
som tillater bruker trygt å innlevere bestillinger og 
innbetalinger innen området for elektroniske 
handelstransaksjoner via et globalt datanettverk eller 
telekommunikasjonsnettverk; trenings- og 
produktstøttesoftware for computere og for mobiltelefoner 
innen området for telekommunikasjoner; 
computerhjelpeanordningssoftware for utførelse av 
computervedlikeholdsarbeid; computerspillsoftware; 
computersoftware og -programmer som inneholder musikk, 
spillefilm, animasjoner, elektroniske bøker og spill innen 
området for generell underholdning; kraftkilder for 
kommunikasjonsnettverkselementer, nemlig batterier og 
kraftforsyningsanordninger; understasjoner eller gjentakere 
nemlig signalforsterkere eller gjentakerforsterkere; 
multimediasystemer nemlig software for fordeling av 
informasjon og interaktivt innhold som inneholder tekst, 
bilde, video og lyd til brukere innen området for 
kommunikasjoner og multimediaterminaler for computere, 
satellitter, kabel og/eller terrestriske mottakere og antenner, 
brytere og motorer for slike; monitorer, skjermvisere for 
mobiltelefoner; brukergrensesnittenheter nemlig tastaturer, 
musetaster, knapper, instrumentbord og skjermer; 
computersoftware og -programmer for ledelse og styring av 
trådløse kommunikasjonsanordninger, computersoftware 
for tilgang, søk, indeksering og gjenfinning av innformasjon 
og data fra globale computemettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk, og for gjennomgang og 
navigering gjennom web-steder på tidligere omtalte 
nettverk, og computersoftware for sending og mottaking av 
korte beskjeder og elektronisk post og for filtrering av 
tekstløs innformasjon fra data; analoge og 
videoradiosendere/mottakere og -mottakere for data, 
stemme, bilde og videokommunikasjon; elektronisk 
spillsoftware for mobile håndsett; kameraer nemlig 
fotografiske kameraer, digitale kameraer, filmopptakere, 
videokameraer; systemer og apparater for elektriske 
pengetransaksjoner nemlig smartkort, smartkortlesere; 
kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål nemlig 
datakort, modemkort og telefaksmodemkort for 
kommunikasjonsformål, alle for bruk med 
kommunikasjonsapparater; elektroniske publikasjoner 
nemlig computerbrukerinanualer registrert på computer 
media; uinnspilte audio- og videokassetter, -bånd, CD-er; 
innspilte audio- og videokassetter, -bånd og CD-er som 
inneholder musikk, spillefilmer, animasjoner, elektroniske 
bøker, videospill; audio- og videobånd, -kassetter, digitale 
videoplater, videoCD-er, CD-er, laserdisketter og -plater, 
minidisketter og -plater, mp3og CD-mottakere og -spillere 
og deres periferiutstyr som inneholder underholdning, 
informasjon, multimediamateriell, brukermanualer og 
instruksjonsmaterialer; fjernsyn; hodetelefoner; kikkerter; 
solbriller; briller; monokler; øyelinser; tyveri- og 
brannalarmer; stereoutstyr nemlig stereomottakere og -
forsterkere, CD-, mp3- og minidiskettspillere og -
mikrofoner. 
38 Telekommunikasjon; datakommunikasjon; 
telekommunikasjon og trådløs kommunikasjon nemlig 
satellittoverføringer, telefonkommunikasjon, 
telegramoverføringer, teletekst, telefaks og elektronisk 
post, fjemsynskringkasting, elektronisk 
talebeskjedvirksomhet nemlig opptak, lagring og 
etterfølgende overføring av talebeskjeder ved hjelp av 
telefon, videotelekonferanse, elektronisk overføring av 
stemme, video, beskjeder og data, stemmeoverføring, 
talepost, digital tekstbeskjedvirksomhet, 
telefakspostvirksomhet og av personsøkervirksomhet; 
fremskaffelse av tilgang til et fiberoptisk 
telekommunikasjonsnettverk, nettverksledelse og til 
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administrasjon, til telekommunikasjonsnettverksplanlegging 
og radiokringkasting; fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
computemettverk; fremskaffelse av flerbrukertilgang til et 
globalt computerinfonnasjonsnettverk via computere, 
trådløse anordninger, radiopersonsøkere, cellulære 
telefoner og via personlige digitale assistenter; utleie av 
telekommunikasjonsnettverk og 
telekommunikasjonsapparater nemlig av basestasjoner 
som inneholder antenner og antennetårn, transmittere. 
mottakere, signalprosessorer, mikrobølgeradiolinker, 
kabellinker, kraftforsyning, strømtavler, elektroniske 
basestasjonsstyreenheter, retningsantenner, 
mikrobølgeradioer, telefonsentraler, overføringsutstyr for 
bruk i kommunikasjoner, tilgangsnoder, brytere for 
telekommunikasJonsformål, servere, rutere, datakort, 
modem, multipleksere, elektriske kabler og optiske 
fiberkabler, software og programmer for omkasting, 
dekoding og enkoding av stemme, data, bilde og video. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; basisk og målrettet 
forskning innen områdene fysikk, kjemi, 
ingeniørvirksomhet, computerprogrammering, 
informasjonsteknologi og telekommunikasjoner; forskning 
og utvikling av nye produkter for andre innen området for 
telekommunikasjoner; forskning og utvikling av nye 
produkter for andre innen området for 
telekommunikasjonsteknologi og informasjonsteknologi; 
computersoftwaredesign for andre; 
computerdatabasedesign for andre; 
computersoftwaregrensesnittdesign for andre; 
computerprogrammering for andre; design og utvikling av 
digitale telekommunikasjonssystemer for offentlige og 
private nettverk; utleie av databehandlingsprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet innen området for 
direktetelekommunikasjoner og via det globale 
computerinfonnaslionsnettverket; 
computerkonsultasjonsvirksomhet via det globale 
computernettverket; distribusjon av audio-, video- og 
multimediainnhold via globale computemettverk; 
fremskaffelse av brukertilpassete computertjenester som 
tillater brukeren å motta personlig informasjon via det 
globale computemettverket eller via manuelle trådløse 
anordninger som også inkludererradiopersonsøkere, 
cellulære telefoner, personlige kommunikasjonstjenester, 
og personlige digitale assistenter; fremskaffelse av 
brukertilpasset og personlig informasjon om en mengde 
emner via trådløse anordninger og et globalt 
computernettverk; computervirksomhet nemlig 
fremskaffelse av et interaktivt sted på et globalt 
computemettverk som er tilgjengelig via computer, 
landbaserte linjer og trådløse kommunikasjonsanordninger 
med interaktive steder som inneholder et personlig 
datasenter som igjen inneholder en brukertilpasset 
adressebok, kalender, e-postsenter, og annet personlig 
planleggings- og produktivitetsverktøy og som også 
inneholder en variert informasjon om 
kommunikasjonsprodukter, -tjenester, -teknologi og annen 
generell informasjon innen området for 
kommunikasjonsprodukter, -tjenester, -teknologi og annen 
generell informasjon innen området for kommunikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223660 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200301861 
(220) Inndato: 2003.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEN & JERRY`S NEW YORK 
SUPER FUDGE CHUNK 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEN & JERRY`S NEW YORK SUPER FUDGE CHUNK 

(730) Innehaver: 
 Unilever NV , Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Spiseis, saftis; dypfryste konfektyrprodukter; 

sorbet (spiseis); dypfryst yogurt og dypfryste 
yogurtpreparater; preparater for tilberedning av de 
forannevnte varer; sauser og sukkeroppløsninger for 
matvarer; snacks; konfektyrer; kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av 
kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; 
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, 
sauser; krydderier; is; is for forfriskning. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223661 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200301063 
(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:  
 PROFF VERKTØY 

(730) Innehaver: 
 Terje Høili AS , Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, NO 

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

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

 7 Maskinverktøy; elektrisk drevet verktøy; 
elektriske slipemaskiner, elektrisk drill, elektrisk skrutrekker, 
elektrisk sag, sirkelsag, elektrisk pusse- og 
poleringsmaskin, elektrisk stiftemaskin, elektrisk stiftepistol 
og elektrisk spikerpistol. 
8 Håndverktøy. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223662 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200300312 
(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:  
 DIAMANT BOR XPERT NORGE AS 

(730) Innehaver: 
 Diamant Bor-X Norge AS , Hvamstubben 17, 2013 

Skjetten, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Diamantpulver (slipemidler). 
7 Sagblad (maskindeler); boremaskiner; 
transportbånd; glattemaskiner; håndboremaskiner, 
elektriske; sager (maskiner), vibratorer for industrielle 
formål. 
8 Hullbor 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223663 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200301032 
(220) Inndato: 2003.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUAID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUAID 

(730) Innehaver: 
 Quaid Fazal Hussain, Hamerfestgt  2 D, 0565 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Avis, tidsskrift, trykksaker. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223664 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200304629 
(220) Inndato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Seafood Inspection 

(730) Innehaver: 
 Seafood Inspection AS v/Sindre A.Synnes , Postboks 923, 

6001 Ålesund, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 
41 Opplæringsvirksomhet 
42 Kvalitetssikring 
44 Veterinære tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223666 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200304002 
(220) Inndato: 2003.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCTIC ANGUS BIFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCTIC ANGUS BIFF 

(730) Innehaver: 
 Asbjørn Leonhard Hansen, Finnjord, 9303 SILSAND, NO 

Roy Harald Torstensen, 9303 Silsand, NO 
Tor Ole Torstensen, 9303 Silsand, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøttprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223667 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200304003 
(220) Inndato: 2003.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCTIC ANGUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCTIC ANGUS 

(730) Innehaver: 
 Asbjørn Leonhard Hansen, Finnjord, 9303 SILSAND, NO 

Roy Harald Torstensen, 9303 Silsand, NO 
Tor Ole Torstensen, 9303 Silsand, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøttprodukter. 

31 Levende dyr. 
44 Oppdrett av dyr, tjenester til landbruk, hagebruk, 
skogbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223669 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200307891 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUEGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUEGO 

(730) Innehaver: 
 Leif H Strøm, Holmekollveien 93 A, 0784 Oslo, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223670 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200306881 
(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:  
 A1 DYRLEGENE 

(730) Innehaver: 
 A1 Dyre og Fugleklinikk Kari Lutro Pettersen , 

Strømstangveien 10b, 1367 SNARØYA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 

samt korn ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, dyrefor; malt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, 
undervisning, kursvirksomhet. 
43 Dyrepensjonat 
44 Veterinære tjenester, dyrlegebehandling; 
oppdrett av dyr; dyrestell. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223671 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200203103 
(220) Inndato: 2002.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEA GUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEA GUARD 

(730) Innehaver: 
 Rohm and Haas Co , 100 Independence Mall West, 

Philadelphia, PA 19106-2399, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biocider til bruk i grohemmende applikasjoner for 

skip og båter. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223672 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200306026 
(220) Inndato: 2003.06.27 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.17 EC 003132719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPRING ACTION 

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

6BW, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223673 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 199913489 
(220) Inndato: 1999.12.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIALOG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIALOG 

(730) Innehaver: 
 The Dialog Corp , 11000 Regency Parkway, Suite 400, 

Cary, NC 27511, US 
(740) Fullmektig: 

 Prétor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 Trondheim, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware, computer software; 
mottakere og sendere for overføring oversendelse, 
mottakelse, lagring, sortering, sikring og/eller bearbeiding 
prosessering, utvikling, og videreutvikling av digitale 
og/eller annen type elektroniske data og for administrering, 
lagring, sortering, ivaretakelse, og sikring, av elektroniske 
oppgaver, forekomster, eller hendelser, og/eller 
transaksjoner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
innregistrerte dataprogrammer. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 
overføring av post; data-assistert overføring av tekst, 
beskjeder, bilder og grafiske avbildninger eller 
fremstillinger, alle relatert til datastyrte informasjons- og 
gjenfinningssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223674 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200308508 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAGA 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, herunder klær av skinn og tekstiler, samt 

strikkeklær, for menn; hodeplagg, fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223675 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200306207 
(220) Inndato: 2003.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rieber & SØN 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987, 5808 BERGEN, NO 

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

BERGEN, 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. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler  av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup;  gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
35 Salg av matvarer herunder kjøtt, fisk, fjærkre og 
vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 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  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223676 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200303213 
(220) Inndato: 2003.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAVETT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAVETT 

(730) Innehaver: 
 Cederroth International AB , Box 715, S-194 27 Upplands 

Väsby, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Impregnerte eller ikke impregnerte servietter for 
hygiensike formål, av vevd eller ikke vevd fibermateriale. 
5 Servietter, impregnerte med farmasøytisk lotion. 
16 Servietter av papir for avsminkning. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223677 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200302921 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.30 US 76/455,804 
(540) Gjengivelse av merket: 

G-UNIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 G-UNIT 

(730) Innehaver: 
 Curtis Jackson , 200 Park Avenue South Ste 1408, New 

York, NY 10003, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Lyd-, video-,optiske-,fjernsyn-, radio- og 
kinematografiske apparater og instrumenter; lyd og 
videoopptak; lyd og videoopptak fremskaffet ved nedlasting 
ogleller strearning fra computere og 
telekommunikasjonsnettverk, herunder Internett og World 
Wide Web;satelittsendingsmottakere og dekodeapparater 
og instrumenter; apparater og instrumenter til bruk ved 
opptak, lagring,generering, bærere, 
overføring,manipulering, behandling og reproduksjon av 
lyd, bilder, signaler, data, software, koder og informasjoner; 
computer hardware, firmware og software; videospill; 
apparater som aktiviseres av annet en mynter (coin freed 
apparatus);elektroniske underholdningsapparater tilegnet 
fjernsynsmottakere;computerspill; undervisnings- og 
instruksjonsapparater og instrumenter; ikke trykte 
publikasjoner; solbriller; etuier for solbriller; elektroniske, 
magnetiske og optiske identitetskort; fotografiske 
transparenter; deler og komponenter for alle de 
forannevnte varer; herunder (men ikke begrenset) til alle de 
forannevnte varer fremskaffet online og/eller via Internett, 
World Wide Web og/eller via kommunikasjonsnettverk. 
25 Klær; fottøy; hodeplagg; deler og tilbehør til alle 
de forannevnte varer. 
41 Underholdnings- og utdannelsestjenester; 
forestillingstjenester for musikkgrupper; organisering og 
gjennomføring av raves, fester, festivaler og 
underholdningsbegivenheter; musikals, radio, drama og 
fjernsynsunderholdning; forestillinger; disk jockey tjenester; 
offentliggjøringer; produksjon og ledelse av forestillinger og 
av audio, video og kinematografiske innspillinger; musikk- 
og videopptak; assistanse og rådgivning relatert til de 
forannevnte varer; herunder (men ikke begrenset) til alle de 
forannevnte tjenester fremskaffet online og ved Internett, 
World Wide Web og/eller via kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223678 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200303141 
(220) Inndato: 2003.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

X21 ORIGINAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 X21 ORIGINAL 

(730) Innehaver: 
 GCE Gas Control Equipment AB , Box 21044, S20021 

MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Ventiler (maskindeler), trykkregulatorer 
(maskindeler), munnstykker med deler og komponenter for 
gassveise-og gasskjæreutstyr; sveise- og skjæreapparater. 
11 Brennere. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223679 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200301907 
(220) Inndato: 2003.02.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPER G 

(730) Innehaver: 
 Gresvig AS , 1800 Askim, NO 

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

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

28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
butikkdrift vedrørende klær, fottøy, hodeplagg, spill og 
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 
klasser, juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223680 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200306551 
(220) Inndato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINORG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINORG 

(730) Innehaver: 
 Stim Computing AS , Postboks 8724 Youngstorget, 0028 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 1829 
Vika, 0123 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; computer periferiutstyr; ytre enheter for 
computere; computerprogrammer; innregistrerte 
programmer for datamaskiner; databehandlingsapparater- 
og innretninger; optiske databærere; disketter; 
grensesnittenheter for datamaskiner; integrerte kretser; kort 
med integrerte kretser; magnetiske databærere; modemer. 
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); plasternballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; brosjyrer; 
manualer; bøker; 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; 
satellittoverføring; telefonisk kommunikasjon; informasjon 
om telekommunikasjon; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av bøker og tekster; organisering og 
ledelse av seminarer og konferanser; praktisk opplæring; 
undervisning; 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design, utvikling og utarbeidelse av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; 
analysering av datasystemer; programmering for 
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software; installasjon av 
dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra 
fysisk til elektronisk media; konvertering av 

dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; 
kopiering av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer, 
dataprogrammer og software 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223681 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200304625 
(220) Inndato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOG & DRAGON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOG & DRAGON 

(730) Innehaver: 
 Erisa AS , Rusløkkveien 14, 0251 Oslo, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223682 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200305587 
(220) Inndato: 2003.06.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUS & HAGE 

(730) Innehaver: 
 Hus & Hage AS , Øvre Smestadvn 1, 0378 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 

rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223683 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200303214 
(220) Inndato: 2003.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISHAUG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RISHAUG 

(730) Innehaver: 
 Rishaug Eiendom AS , Haakon VII's gt 23 C, 7041 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 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. 
25 Klær, sko, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223684 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200304687 
(220) Inndato: 2003.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 oracel 

(730) Innehaver: 
 Ekko Eiendom AS , Postboks 6091 Sluppen, 7434 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Kvalitetskontroll; utvikling av rutiner for 

kvalitetskontroll, rådgivning vedrørende kvalitetskontroll. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 223685 
(151) Reg.dato.: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Søknadsnr.: 200301902 
(220) Inndato: 2003.02.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PETROBRAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PETROBRAS 

(730) Innehaver: 
 Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás , Avenida República do 

Chile, 65, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20035-900, BR 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige 
og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; harpikser, plastmaterialer; konserveringsmidler, 
garvemidler, bindemidler (klebemidler), relatert til 
ekstraksjon, industri, distribusjon, handel, forbruk av olje og 
dennes derivater, brensel og smøremidler av alle slag. 
4 Brensel, smøremidler og oljer av alle slag. 
35 Salg av næringsmidler og drikkevarer;annonse- 
og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter. 
37 Vedlikehold, reparasjonsvirksomhet, rengjøring 
og vasking av kjøretøyer og oljeskift på motorkjøretøyer. 
39 Transport og lagring av brensel- og oljederivater. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke og 
midlertidig innlosjering i bensinstasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223686 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200113191 
(220) Inndato: 2001.11.12 
(300) Søknadsprioritet 2001.05.22 US 
(540) Gjengivelse av merket: 

STREAMTHRU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STREAMTHRU 

(730) Innehaver: 
 NVidia Corp , 2701 San Tomas Expressway, CA95050 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinvare, nemlig 

grafikkbehandlingsenheter. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223687 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200300723 
(220) Inndato: 2003.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERMONT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERMONT 

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

SE 
(740) Fullmektig: 

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

 34 Tobakk i form av amerikanske blandinger samt 
tobakksprodukter basert på slike så vel i rå form som i 
bearbeidet form. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223688 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307741 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DATSCAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DATSCAN 

(730) Innehaver: 
 Amersham Plc , Amersham Place, HP79NA LITTLE 

CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske, medisinske og veterinære 
preparater og substanser; diagnostiske preparater for 
medisinsk formål. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223689 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307483 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Draxxin 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Vætrinære preparater eller substanser. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223691 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307739 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.19 SE 2003/01038 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mywear 

(730) Innehaver: 
 ICA Ahold AB , S-170 85 Solna, SE 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223692 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308101 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVLIMID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVLIMID 

(730) Innehaver: 
 Celgene Corp , 7 Powder Horn Drive, NJ07059 WARREN, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater, nemlig 
cytokinhemmende medikamenter; farmasøytiske preparater 
som modulerer immunsystemet. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223693 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308103 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAGGY 

(730) Innehaver: 
 Nilson Group AB , Box 508, 43219 VARBERG, SE 

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

0306 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.  
25 Klær, fottøy, hodeplagg 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 



 registrerte varemerker 2004.07.12 - 29/04

 

57 
 

(111) Reg.nr.: 223694 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308104 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZONEGRAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZONEGRAN 

(730) Innehaver: 
 Dainippon Pharmaceutical Co Ltd , 6-8, Dosho-machi 2-

chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Anti-epileptika, anti-krampemidler, medikamenter 

for Parkinson's sykdom, medikamenter vedrørende 
sentralnervesystemet, kjemiske preparater for medisinske 
formål, kjemiske preparater for farmasøytiske formål, 
medikamenter for medisinske formål, medisiner til bruk for 
mennesker og farmasøytiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223695 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200206904 
(220) Inndato: 2002.07.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEETAHMUSIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHEETAHMUSIC 

(730) Innehaver: 
 Mikkel Aakervik, Telthusbakken 33B, 0172 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklamevirksomhet; salg av CD'er, vinylplater, 

minidisker, DVD'er; salg av T-skjorter, plakater og 
festenåler (buttons). 
41 Studioproduksjon av cd og demo cd innspillinger; 
publiseringstjenester; videoproduksjon av dokumentar-, og 
live showinnspillinger; produksjon av musikkvideoer; TV og 
radioproduksjon av reklamesnutter (spot); organisering av 
konserter og fester. 
42 Design av WEB-sider og cd'er. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223696 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307482 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JKE DESIGN 

(730) Innehaver: 
 JKE Design AS , Gl. Klæstrupsvej 75, D 9740 Jerslev, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; alle de 
forannevnte varer som deler av kjøkkeninnredninger, 
kjøkken- og baderomsmøbler; badeapparater, bekledning 
for badekar, badeovner, badstuinstallasjoner; 
dusjinstallasjoner, dusjkabinetter; kjøkkenkomfyrer, 
kjøkkenvasker, kjøkkenvifter (avtrekksvifter). 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall) og stive rør 
(ikke av metall) for bygningsformål og som deler av 
kjøkkeninnredninger, kjøkken- og baderomsmøbler; 
badeavlukker (ikke av metall), badekabinetter (ikke av 
metall). 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; 
baderomsmøbler, kjøkkenmøbler, kjøkkenskap, 
kjøkkeninnredninger. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223697 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200306875 
(220) Inndato: 2003.07.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A&C 

(730) Innehaver: 
 Birgit Løitegaard, Holmen vn. 15, 3400 Lier, NO 

(740) Fullmektig: 
 Grafisk Rådgivning AS , Postboks 347 Økern, 0513 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Smykker; edle steiner. 
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, seltøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223698 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200211867 
(220) Inndato: 2002.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOEING INTEGRATED DEFENSE 
SYSTEMS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOEING INTEGRATED DEFENSE SYSTEMS 

(730) Innehaver: 
 Boeing Management Co , Seal Beach, CA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Ytelse av tekniske konsultasjoner, rådgivning, 
undersøkelser, forskning og utvikling innen områdene for 
nasjonal sikkerhet, romfart og militære operasjoner; 
konsultasjons- og rådgivningsvirksomhet innen områdene 
for nasjonal sikkerhet romfart og militære operasjoner; 
utvikling, vedlikehold, reparasjon og koordinering av 
computersoftware og hardware innen områdene for 
nasjonal sikkerhet, romfart og militære operasjoner; 
datasystems- og datanettverksstøtte og koordinering innen 
områdene for nasjonal sikkerhet, romfart og militære 
operasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223699 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308105 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOURCE 

(730) Innehaver: 
 Idè Fix AS , Øvrevollen 16, 1358 Jar, NO 

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

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

 9 Batteriladere. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223700 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200211868 
(220) Inndato: 2002.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOEING INTERNATIONAL 
DEFENSE SYSTEMS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOEING INTERNATIONAL DEFENSE SYSTEMS 

(730) Innehaver: 
 Boeing Management Co , Seal Beach, CA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Ytelse av tekniske konsultasjoner, rådgivning, 
undersøkelser, forskning og utvikling innen områdene for 
nasjonal sikkerhet, romfart og militære operasjoner; 
konsultasjons- og rådgivningsvirksomhet innen områdene 
for nasjonal sikkerhet romfart og militære operasjoner; 
utvikling, vedlikehold, reparasjon og koordinering av 
computersoftware og hardware innen områdene for 
nasjonal sikkerhet, romfart og militære operasjoner; 
datasystems- og datanettverksstøtte og koordinering innen 
områdene for nasjonal sikkerhet, romfart og militære 
operasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223701 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308327 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLICK INDEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLICK INDEX 

(730) Innehaver: 
 Overture Services Inc , 74 North Pasadena Avenue, 3rd 

Floor, CA91103 PASADENA, US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Reklamekonsultasjonsvirksomhet, nemlig 
analyse av utførelsen av betalte søkemotorresultatlister for 
andre og modifikasjonsanbefalinger derav. 
42 Elektroniske navigasjonstjenester, nemlig 
fremskaffe, tilby og levere søkemotortjenester for å oppnå 
data via et globalt datanettverk. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223702 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308537 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KURBADET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KURBADET 

(730) Innehaver: 
 Palouse AS SUS v/Synne Chadwick , 9011 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Brød, bakverk og konditorvarer. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223703 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308850 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PC`s 

(730) Innehaver: 
 "Bartlehiem NV" , Caracasbaaiweg 199, Curacao, AN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Jakker, bukser, jeans, hansker, sokker, sweaters, 

cardigans, better, treningsdrakter, sportstrøyer, polo trøyer, 
T-skjorter, bluser, ytterfrakker, regnfrakker, dresser, skjørt, 
gensere, undertøy, pyjamaser, underbukser, lange 
underbukser, brystholdere, underskjørt, undertrøyer, 
vester, bikinier og strandtøy, hatter og capser; sko, støvler, 
tøfler, slippers og sandaler. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223704 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308538 
(220) Inndato: 2003.09.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KURBADET GROVBRØD 

(730) Innehaver: 
 Palouse AS SUS v/Synne Chadwick , 9011 Tromsø, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Brød, bakverk og konditorvarer. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Reg.nr.: 223705 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307892 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRÅN MÄRTAS TRÄDGÅRD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRÅN MÄRTAS TRÄDGÅRD 

(730) Innehaver: 
 Fragancia Handels AB , Box 3110, S-183 03 Täby, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Konserverte, tørrete og kokte frukter og 

grønnsaker; geleer, syltetøy, marmelader, fruktkompotter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sennep; 
dressing, sauser; krydderier. 
32 Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223706 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308851 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.22 GB 2327297 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAVELGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAVELGUARD 

(730) Innehaver: 
 BioCare Ltd , Lakeside 180 Lifford Lane, Kings Noton, 

Birmingham B30 3NT, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater og stoffer; preparater 
og stoffer for medisinsk eller terapautisk bruk; 
naturmedisinske og homeopatiske preparater og stoffer; 
tonikum; urtetonikum; dietetiske preparater og stoffer; 
næringssupplementer/kosttilskudd; vitamin- og 
mineralpreparater og -stoffer; enzympreparater og -stoffer; 
tilsetningstoffer for næringsmidler og kosttilskudd for 
medisinsk eller terapautisk bruk; medisinske og 
terapautiske preparater og stoffer med anti-oxidant effekt; 
næringsstoffer og ernæringspreparater, stoffer, 
tilsetningsstoffer for næringsmidler for menneskelig bruk; 
næringsmidler for spedbarn og syke; 
plantesammensetninger, -preparater og -ekstrakter for bruk 
som næringssupplementer/kosttilskudd 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223707 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308241 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOBCAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOBCAT 

(730) Innehaver: 
 DePuy Inc , IN WARSAW, US 

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

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

 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske 
instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223708 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308240 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARACAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARACAL 

(730) Innehaver: 
 DePuy Inc , IN WARSAW, US 

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

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

 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske 
instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. 
 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223710 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200306024 
(220) Inndato: 2003.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOISTUREPLUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOISTUREPLUS 

(730) Innehaver: 
 Bausch & Lomb Inc , One Bausch & Lomb Place, NY14604 

ROCHESTER, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oftalmiske preparater; rensemidler og 

oppløsningsmidler for kontaktlinser; kjemiske preparater 
solgt som en komponent for rensemidler og 
oppløsningsmidler for kontaktlinser. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223711 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307893 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRÅN MÄRTES KÖK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRÅN MÄRTES KÖK 

(730) Innehaver: 
 Fragancia Handels AB , Box 3110, S-183 03 Täby, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Konserverte, tørrete og kokte frukter og 

grønnsaker; geleer, syltetøy, marmelader, fruktkompotter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sennep; 
dressing, sauser; krydderier. 
32 Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223712 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200209071 
(220) Inndato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.11 EM 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HiPPofant 

(730) Innehaver: 
 Hipp & Co , CH-6072 Sachseln, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter for pleie av babyer, spedbarn, 
småbarn og barn. 
5 Proteinpreparater og -produkter fra plante- og 
dyreprodukter til menneskeføde; farmasøytiske produkter; 
dietetiske produkter for barn og syke for medisinske formål; 
babymat. 
10 Babyflasker og tåteflasker; babyflaske- og 
tåteflaskesmokker. 
24 Bade- og toaletthåndklær; vaskekluter og votter; 
sengetøy, herunder sengetøy for babyer, småbarn og barn.
25 Klær, fottøy og hodeplagg, de forannevnte varer 
også for babyer, småbarn og barn; babysmekker. 
28 Spill, leker og leketøy. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttvarer, 
kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og grønnsakgeleer; 
syltetøy; kompotter; egg, melk; melkeprodukter, nemlig 
smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg, tørrmelk og melkeprotein 
for ernæringsformål; desserter for barn, herunder søte 
desserter hovedsakelig bestående av melk, frukt, sukker, 
kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søtretter 
hovedsakelig bestående av melk, sukker og sjokolade, 
eventuelt med anvendelse av bindemidler av hvilken som 
helst art; desserter og søtretter hovedsakelig bestående av 
frukt; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av 
kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, 
melkeprodukter, belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris, 
pasta og/eller deigvarer; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-, 
grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; 
spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke-
medisinske dietetiske formål. 
30 Te; tedrikker, kakao, sukker, druesukker, ris, 
tapioka, sago, mel, semulegryn, kornprodukter og 
næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, kaker, 
konfektyrer, bakverk, herunder også produkter med lang 
holdbarhet; snack-produkter, konditorvarer, deigvarer, 
pasta, sjokolade, sukkervarer; druesukkerprodukter, 
honning og andre bieprodukter; desserter for barn, 
herunder søtretter hovedsakelig bestående av melk, frukt, 
sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og 
søtretter, hovedsakelig bestående av melk, sukker og 
sjokolade; de forannevnte desserter og søtretter også med 
tilsetning av bindemidler av hvilken som helst art; desserter 
og søtretter hovedsakelig bestående av frukt; ferdige og 
halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, 
vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, 

belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris, pasta og/eller 
deigvarer; krydder; müsli, hovedsakelig bestående av korn, 
frukt, nøtter og/eller sukker; tallerkenferdige kornretter, 
ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, 
herunder bakevarer; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke-
medisinske dietetiske formål. 
32 Alkoholfrie drikker, herunder frukt- og 
grønnsakssaft, -juice, -nektar og fruktdrikker; 
fruktsaftkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater 
for tilberedning av alkoholfrie drikker; pulver og gryn for 
fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer 
også for ikke-medisinske dietetiske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223713 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308326 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.09 US 76/513,062 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONVERSION COUNTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONVERSION COUNTER 

(730) Innehaver: 
 Overture Services Inc , 74 North Pasadena Avenue, 3rd 

Floor, CA91103 PASADENA, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Computer software for tilpassing, oppfølging og 
analyse av utførelsen av online reklamevirksomhet. 
42 Computertjenester, nemlig tilpassing, oppfølging 
og analyse av utførelsen av online reklamevirksomhet for 
andre. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223714 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307894 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA , 4, Plaza de San 

Nicolás, 48005 Bilbao, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 

monetær virksomhet; bankforretningsvirksomhet; 
forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223715 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200310186 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.01 US 78/244,517 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMCADS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMCADS 

(730) Innehaver: 
 Giritech Aps , Skovvejen 7 A, 4050 SKIBBY, DK 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 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; datahardware. 
software, og manualer levert dermed; datahardware og 
software, og manualer levert dermed, for bruk til 
autentisering, overvåking og kontroll av 
nettverksforbindelser og administrering av beskyttet 
dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over trådløse eller 
kabelforbundne lokale nettverk, regionnettverk (WAN) og 
globale data- og kommunikasjonsnettverk. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; computerrelaterte 
tjenester, naturlig design og produksjon av datahardware 
og software for bruk til autentisering, overvåking og kontroll 
av nettverksforbindelser og administrering av beskyttet 
dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over trådløse eller 
kabelforbundne lokale nettverk, regionnettverk (WAN) og 
globale data- og kommunikasjonsnettverk. 

 Prioritet gjelder for følgende varer/tjenester: 
 9 Datahardware, software, og manualer levert 

dermed; datahardware og software, og manualer levert 
dermed, for bruk til autentisering, overvåking og kontroll av 
nettverksforbindelser og administrering av beskyttet 
dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over trådløse eller 
kabelforbundne lokale nettverk, regionnettverk (WAN) og 
globale data- og kommunikasjonsnettverk. 
42 Computerrelaterte tjenester, nemlig design og 
produksjon av datahardware og software for bruk til 
autentisering, overvåking og kontroll av 
nettverksforbindelser og administrering av beskyttet 
dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over trådløse eller 
kabelforbundne lokale nettverk, regionnettverk (WAN) og 
globale data- og kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223716 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308149 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KONICA MINOLTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONICA MINOLTA 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske reagensstoffer; kjemiske stoffer for 

prosessering av eksponert film, papir og plater; kjemiske 
stoffer for prosessering av eksponert grafikkunstfilm, -papir 
og -plater; kjemiske stoffer for prosessering av eksponert 
røntgenstrålefilm for medisinsk bruk; kjemikalier brukt i 
industrien, for vitenskap og fotografi, så vel som innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; engangskamera for 
fotografi; tørre plater for kunstgrafikk (ueksponerte); 
kunstgrafikkfilm (ueksponert); kunstgrafikkpapir 
(ueksponert); film for røntgenstråling til medisinsk bruk 
(ueksponert); fotografiske emulsjoner; fotografisk film for 
duplisering og mikrofilmer (ueksponert); fotografisk film for 
identifikasjonsfoto (ueksponert); fotografisk film for 
vitenskapelig måling (ueksponert); fotografisk film for bruk i 
industrien (ueksponert); fotografisk film for bruk med 
kameraer for opptak av bilder som fremkommer på en 
katodestrålerørskjerm ved medisinsk diagnose 
(ueksponert); fotografisk film(ueksponert); fotografisk 
papir(ueksponert); fotografisk plate (ueksponert); 
fotografiske materialer for økt følsomhet; fotofølsomme 
kjemiske produkter; fototypesettefilm (ueksponert); 
fototypesettepapir (ueksponert); forhåndsbehandlede plater 
for offsettrykking; deler og komponenter for alle ovennevnte 
varer. 
2 Antirustmidler; antikorrosjonspreparater; 
kanadabalsam; fargestoff-, kopal; dammarharpiks; 
fremkallere og tonere for xerografiske skrivere; fargestoff, 
blekkpatroner for datamaskiner, skrivere og 
databehandlingsutstyr; blekkpatroner og 
blekkstråleskrivere; blekkpatroner for xerografiske 
maskiner; mastik (naturlig harpiks); duplikatorblekk; 
beisemiddel; ikke jernholdige metallfolier og pulver for 
maling, dekorasjon, skriving eller kunstproduksjon; maling 
og fernisser; pigmenter; furuoljeekstrakt fra fururøtter; edle 
metallfolier og pulver for maling; dekorasjon, skriving eller 
kunstproduksjon; trykk- og kopieringskomposisjoner; trykk- 
og kopieringsblekk; harpiks; sandarak; skjellakk; tonere og 
fremkallere for bruk i fotokopieringsmaskiner, optiske 
skannere, computerskrivere, blekkstråleskrivere, 
laserskrivere, optiske skrivere, mikrofilm lese-skrivere; 
maling og tonere for bildeformingsapparater, tonerpatroner 
for xerografiske maskiner; tapetfjeringsprerarater; 
treimpregneringsmidler; deler og komponenter til alle 
ovennevnte varer. 
7 Apparater for revisjon innenfor kunstgrafikk; 
apparater for blanding av kjemikalier; apparater for å 
forberede trykkeplater eller forberede kunstgrafikkfilm; 
maskiner og maskinverktøy; trykkemaskiner og skrivere; 
trykkeplater; deler og komponenter for alle ovennevnte 
varer. 

9 Hjelpemidler og tilbehør for kameraer, nemlig 
utskiftbare linser, kameralinser, elektronisk blits; 
luftbeholdere; varslingsapparater for tyveri; apparater og 
instrumenter for duplisering av eksponert fotografisk film; 
apparater for blanding av kjemikalier for bruk i et mørkerom 
for fotografi; apparater for opptak, transmisjon eller 
reproduksjon av lyd eller bilde; plater for audio eller video; 
bånd for audio eller video; audioblandere og -høytalere, 
kontroll- og styresystemer, nemlig datamaskinkonsoller og 
hjelpeprogramvare for styring/ kontroll og integrasjon av 
tekst, audio, grafikk, stillbilder og levende bilder i 
planetarier; automatiske dokumentfremførere, kassetter og 
sorterere, som tilbehør til kopimaskiner; automater til 
prosessering av eksponert kunstgrafikkfilm, -papir og -
plater; automater forprosessering av eksponert grafisk film 
og papir; automater for prosessering av eksponert film for 
røntgenstråling for medisinsk bruk; faktureringsmaskiner; 
apparater for å kontrollere poststempler; binokularkikkerter; 
kalkulatorskalaer; kalkulatorer; kamerahus og tilbehør, 
nemlig etuier og remmer; kameralinser; kameraer og 
tilpasningsenheter og tilbehør; kameraer for 
identifikasjonsfotografi; kameraer for spesiell fotografi; 
kameraer for registrering av bilder betraktet på en 
katoderørskjerm; kassaregistere; kinematografiske 
apparater og instrumenter; kinematografiske filmer; 
mynttelle- og sorteringsmaskiner; myntbetjente portåpnere 
for parkeringsområder og -hus; maskinvare for 
datamaskiner; inngangsenheter for datamaskiner; lagre for 
datamaskiner; utgangsenheter for datamaskiner; 
periferenheter for datamaskiner; skrivere for datamaskiner; 
programmer innlest for datamaskiner; programvare innlest 
for datamaskiner; datamaskiner; kopieringsapparater og - 
maskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske); 
kopieringsmaskiner; databehandlingsapparater; 
databehandlingsutstyr og -maskiner; densitometere; 
digitalkameraer; engangskameraer; tegne- eller 
konstruksjonsmaskiner; elektriske kalkulatorer og 
regnemaskiner; elektriske eller magnetiske måleapparater 
og -instrumenter; elektriske, fotografiske, kinematografiske, 
optiske kontrollapparater og -instrumenter, også for måling; 
elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
elektriske fordelings- eller styre/kontrollmaskiner og -
instrumenter; elektroder; elektrolyseenheter; elektroniske 
kameraer; elektroniske databehandlingsmaskiner for bruk i 
et fotobehandelingslaboratorium; elektroniske maskiner og 
instrumenter og deres deler og tilpasningsenheter; 
elektroniske skrivere som komponenter tilhørende 
datamaskiner; elektroniske betraktere; faksimilemaskiner; 
fiberoptiske kabler; elektriske ledninger og kabler; film 
(eksponert); filtre (fotografisk); blitspærer (fotografiske) og 
stroboskopenheter; flathetsprøvere; datamaskindisketter; 
identitetskort, industrimåleinstrumenter brukt i fotografi, 
nemlig belysningsmålere, analysatorer for tv-fargebalanse, 
illuminansmålere, luminansmålere, kolorimetere, 
spektroradiometere, termometre, klorofyllmålere, 
spektrofotometre, glansmålere, UV-radiometre, CRT-
fokusmålere, måleinstrumenter for fargevisningsenheter, 
tredimensjonale digitaliseringsenheter av berøringsfri type; 
blekkstråleskrivere; grensesnitt for datamaskiner; 
laserskrivere; lysende eller mekaniske veiskilt; maskiner og 
instrumenter for bruk i fornøyelsesparker og på lekeplasser; 
magnetiske kjerner; magnetiske databærere; opptaksplater; 
magnetiske datamedia; magnetiske lagerplater; manuelt 
betjenbare regnemaskiner og kalkulatorer; måleapparater 
og instrumenter; smelte-kuttemaskiner for metallverk; 
diskettstasjon for lagerdiskett; mikrofilmkameraer; 
mikrofilmlesere-skrivere; mikrofilm lese- og/eller 
opptaksapparater; kameraer for levende bilder; 
skjæremaskiner som tilpasningsenheter for automatiske 
prosessorer; betjeningsregistreringsmaskiner; optiske 
maskiner og instrumenter; optiske datamedia; optiske 
plater; optiske fibre; optisk glass; optiske linser; optiske 
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skrivere; optiske skannere; ozoniseringsenheter; 
fasemodifikasjonsenheter; batterier; 
fotokopieringsmaskiner; fotografiske apparater og 
instrumenter; fotografiske kameraer; fotoprintapparater; 
fotomaskeringsark og -emner som materiale for bruk i 
produksjon av elektriske deler for integrerte kretser; 
fotoreseptorer; fototypesettemaskiner; fysiske eller 
kjemiske apparater og instrumenter, planetariumenheter, 
nemlig domusskjermer, projektorer, romsimulatorer, 
løfteenheter, systemer for himmelbevegelse, video og 
audio enheter, nemlig spillere og prosjektører i forbindelse 
med disketter eller kassetter for video- og audioopptak; 
planetarier; forhåndsinnspilte videoplater og -bånd; skrivere 
for bruk sammen med datamaskiner; behandlet glass; 
hullkortmaskiner; opptaksplater; motstandstråd; 
røntgenkameraer; roterende omformere; skannere; 
skjermer (fotograftiske); skjermer for kunstgrafikk; 
diapositivrammer; diapositiv film og transparenter; briller; 
datamaskinprogramvare for fotokopimaskiner, skannere og 
optiske skannere, skrivere, blekkstråleskrivere, 
laserskrivere, trykkemaskiner, optiske skrivere, 
digitalkameraer og faksimilemaskiner, nemlig 
drivprogramvare og programvare for nettverktilpasning; 
skrivere; tidsregistreringsenheter; tidsstemplingsmaskiner; 
transparenter (fotografiske); stativer for kameraer; 
salgsmaskiner; videokameraer; videoplatespillere; 
videospilleapparater for personlig bruk; videospillere for å 
skrive ut bilder fra en videofilm; videobåndspillere; 
videobåndspille- og/eller reproduksjonsapparater, nemlig 
videokameraer, videoopptakere, -kopieringsenheter og -
spillere, videodekk, videotunere; ordprosessorer; deler og 
komponenter for alle ovennevnte varer. 
10 Apparater og instrumenter for medisinsk analyse 
og diagnose og tilhørende periferienheter for slike 
apparater og instrumenter; intensifiseringsskjermer for 
røntgenstrålefilm (brukt for medisinsk 
røntgenstrålefotografi); gulsottmålere; medisinske 
apparater og instrumenter; duplikatorer for medisinsk 
røntgenfotografi; ortopediske artikler; oximetre; protese- 
eller fyllmateriale; røntgenapparater for medisinske formål; 
kirurgiske catguts; kirurgiske, medisinske, dentale og 
veterinære apparater og instrumenter; suturmaterialer; 
prøveapparatur for medisinske formål; kassetter med 
ueksponert medisinsk røntgenfilm; ueksponert medisinsk 
røntgenfilm; røntgendiagnoseapparater; deler og 
komponenter for alle ovennevnte varer. 
16 Adresseringsmaskiner; bindemidler for kontor- og 
hjemmebruk; albumer; automatiske stempelmaskiner; 
blåkopimaskiner; kopieringsapparater (kontormateriale); 
tegneinstrumenter og tegnemateriale; elektriske 
stiftemaskiner; konvoluttlukkemaskiner for kontorer; 
hektografdupliseringsmaskiner; blekk; fargebånd og 
fargebånd for skrivemaskiner; fargebånd eller tonere for 
datamaskinskrivere; brevdupliseringsmaskiner; 
markeringssjablonger; mimeografer; papir for 
blekkstråleskrivere; papirmakulatorer; papir; trykksaker; 
fotografier; papir for kopimaskiner, skrivere og 
faksimilemaskiner; fotografistativer; plant papir for 
xeografiske i maskiner; frankeringsmaskiner; postkort; 
skrifttyper for trykking og skriving; rotasjonsduplikatorer, 
valser for skrivere; kontormateriell; termofølsomt papir; 
skrivemaskiner; deler og komponenter for alle ovennevnte 
varer. 
40 Herding (annealing); bokbinding; digital 
bildebehandling; forstørrelse av fotografier; kopiering av 
fotografier, fremkalling av fotografier og film; 
fotogravyrtjenester; prosessering av kinematografiske 
filmer; prosessering, fremkalling og/eller kopiering av 
fotografiske filmer og fotografisk papir; gjenvinning av avfall 
og søppel; utleie og leasing av kjemiske maskiner og 
apparater; utleie og leasing av prosessormaskiner og -
apparater for mat og drikke; utleie og leasing av 

tømmermaskiner og -instrumenter; utleie og leasing av tre- 
og kryssfinermaskiner og -apparater; utleie og leasing av 
bokbindingsmaskiner; utleie og leasing av tekstilmaskiner 
og -apparater; utleie og leasing av 
tobakkprosesseringsmaskiner; utleie og leasing av 
tremassemaskiner; utleie og leasing av papirmaskiner; 
utleie og leasing av papirprosesseringsmaskiner; utleie og 
leasing av metallarbeidsmaskiner og -verktøy; utleie og 
leasing av fotofremkallings-, kopierings, forstørrelses- og 
finpussingsmaskiner; materialbehandling. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223717 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200210777 
(220) Inndato: 2002.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOTARGARANTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOTARGARANTI 

(730) Innehaver: 
 Ekko Eiendom AS , Postboks 6091 Sluppen, 7434 

Trondheim, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223718 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200211262 
(220) Inndato: 2002.11.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOS INTERNATIONAL Hjelp uten Grenser 

(730) Innehaver: 
 SOS-International A/S , Nitivej 6, DK-2000 Fredriksberg, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet, herunder håndtering av 

skadebehandling for andre forsikringsselskapers reise-, 
syke- og ulykkesforsikringer, finansiell virksomhet, 
monetær virksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet, herunder hjemtransport fra 
utlandet av syke og tilskadekomne reisende samt havarerte 
motorkjøretøyer, organisering av reiser. 
44 Medisinsk virksomhet, herunder rådgivning og 
styring av medisinsk og kirurgisk behandling av 
tilskadekomne og syke reisende i utlandet. 
45 Personlige og sosiale tjenester ytt av andre for å i 
møtekomme individuelle behov under reiser, herunder 
krisehjelp, vakttjenester med sikte på beskyttelse av verdier 
og individer, alarmsentralvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223719 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200308854 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOKMEI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOKMEI 

(730) Innehaver: 
 Norsk Kjøtt , Lørenvn. 35, 0513 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 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; ferdigretter. 
 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og naeringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; horning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; ferdigretter; spagetti og nudler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223720 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200300429 
(220) Inndato: 2003.01.20 
(300) Søknadsprioritet 2002.08.23 US 76/444,322 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERED BY TMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERED BY TMA 

(730) Innehaver: 
 Gen-Probe Inc , San Diego, CA, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Reagenser for klininsk eller medisinsk 

laboratoriebruk samt sett som innebefatter reagenser for 
klinisk eller medisinsk laboratoriebruk. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223721 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200300640 
(220) Inndato: 2003.01.22 
(300) Søknadsprioritet 2002.07.22 US 76/433,258 

2002.07.22 US 76/433,269 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Asena 

(730) Innehaver: 
 ALARIS Medical Systems Inc , 10221 Wateridge Circle, 

Building A, CA92121-2733 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Medisinske dataprogrammer, distribuert hver for 
seg, for å regulere eller forsterke medisinske innretningers 
muligheter for infusjon av medisinske fluider til en pasient, 
nemlig sprøytepumper, volumetriske infusjonspumper, 
kontrollinnretninger og pasientstyrte doseringsinnretninger 
av analgetikum, og for å overvåke infusjoner og rapportere 
data vedrørende infusjoner. 
10 Transportable infusjonspumper og 
infusjonskontrollere, sprøytepumper, programmerbare 
sprøytepumper, volumetriske infusjonspumper, 
infusjonskontrollere, programmerbare infusjonspumper og 
innebygde kontrollprogrammer solgt som en komponent av 
de ovennevnte varer; monterings- og lagringsinnretninger 
for medisinske instrumenter, vogner for transport av 
medisinske instrumenter, inkludert traller og stativer på hjul, 
grensesnittinnretninger for medisinske instrumenter som 
fremskaffer kraft, mekanisk støtte og en 
kommunikasjonsforbindelse; medisinske 
strømningsregulerende innretninger, medisinske ventiler, 
medisinske nålefrie ventiler, medisinske ventilåpninger, 
medisinske injeksjonsseter, medisinske kontrollventiler, 
medisinske infusjonsforbindelsesledd, medisinske 
infusjonsadaptere, medisinske slanger, medisinske 
klemmer, medisinske filtere og medisinske 
fluidadministreringssett. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223722 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200211272 
(220) Inndato: 2002.11.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.08.29 EM 2835478 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HiPPofant 

(730) Innehaver: 
 Hipp & Co , CH-6072 Sachseln, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter for pleie av babyer, spedbarn, 
småbarn og barn. 
5 Proteinpreparater og -produkter fra plante- og 
dyreprodukter til menneskeføde; farmasøytiske produkter; 
dietetiske produkter for barn og syke for medisinske formål; 
babymat. 
10 Babyflasker og tåteflasker; babyflaske- og 
tåteflaskesmokker. 
16 Trykksaker; bøker; klistremerker, spesielt 
bilklistremerker. 
24 Bade- og toaletthåndklær; vaskekluter og votter; 
sengetøy, herunder sengetøy for babyer, småbarn og barn.
25 Klær, fottøy og hodeplagg, de forannevnte varer 
også for babyer, småbarn og barn; babysmekker. 
28 Spill, leker og leketøy. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttvarer, 
kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og grønnsakgeleer; 
syltetøy; kompotter; egg, melk; melkeprodukter, nemlig 
smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg, tørrmelk og melkeprotein 
for ernæringsformål; desserter for barn, herunder søte 
desserter hovedsakelig bestående av melk, frukt, sukker, 
kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søtretter 
hovedsakelig bestående av melk, sukker og sjokolade, 
eventuelt med anvendelse av bindemidler av hvilken som 
helst art; desserter og søtretter hovedsakelig bestående av 
frukt; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av 
kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, 
melkeprodukter, belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris, 
pasta og/eller deigvarer; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-, 
grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og hermetikk; 
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spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke 
medisinske dietetiske formål. 
30 Te; tedrikker, kakao, sukker, druesukker, ris, 
tapioka, sago, mel, semulegryn, kornprodukter og 
næringsmidler av korn (unntatt dyrefor), brød, kjeks, kaker, 
konfektyrer, bakverk, herunder også produkter med lang 
holdbarhet; snack-produkter, konditorvarer, deigvarer, 
pasta, sjokolade, sukkervarer; druesukkerprodukter, 
honning og andre bieprodukter; desserter for barn, 
herunder søtretter hovedsakelig bestående av melk, frukt, 
sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og 
søtretter, hovedsakelig bestående av melk, sukker og 
sjokolade; de forannevnte desserter og søtretter også med 
tilsetning av bindemidler av hvilken som heist art; desserter 
og søtretter hovedsakelig bestående av frukt; ferdige og 
halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fjærkre, 
vilt, fisk, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, 
belgfrukter, poteter, kornprodukter, ris, pasta og/eller 
deigvarer; krydder; müsli, hovedsakelig bestående av korn, 
frukt, nøtter og/eller sukker; tallerkenferdige kornretter, 
ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, 
herunder bakevarer; alle de forannevnte varer også i 
dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for ikke 
medisinske dietetiske formål. 
31 Ferske frukt og grønnsaker. 
32 Alkoholfrie drikker, herunder frukt- og 
grønnsakssaft, -juice, -nektar og fruktdrikker; 
fruktsaftkonsentrater og andre alkoholfrie fruktpreparater 
for tilberedning av alkoholfrie drikker; pulver og gryn for 
fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer 
også for ikke medisinke dietetiske formål. 
43 Innlosjering; catering; bevertning av gjester, 
bevertning og tilbringing av mat og drikke; drift, betjening 
og forsyning av kantiner og kafeteriaer med mat og drikke. 
44 Rådgivning relatert til spedbarn-, småbarn- og 
barneernæring; rådgivning relater til spedbarn-, småbarn- 
og barnestell og omsorg. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223723 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200306482 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTOUR 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:  
 10 Overvåkingssystem av blodglykose som 

inneholder blodglykosemeter, reagenser, 
forankringsstasjon og bærekoffert. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223724 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307896 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.20 SG T03/02292A 
(540) Gjengivelse av merket: 

GARAGE BAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GARAGE BAND 

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

US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Datamaskiner, datasoftware og periferiutstyr til 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223725 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200307898 
(220) Inndato: 2003.08.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERFECT DARK ZERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERFECT DARK ZERO 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser 
(cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridge); og videospillkassetter. 
41 Tilby et online magasin/tidsskrift og nettside 
inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; tilby informasjon online, 
relatert til dataspill og datamaskinforbedringer for spill; og 
underholdningstjenester, nemlig tilby et online dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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(111) Reg.nr.: 223726 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200306886 
(220) Inndato: 2003.07.23 
(300) Søknadsprioritet 2003.01.24 EM 003022290 
(540) Gjengivelse av merket: 

DSTC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DSTC 

(730) Innehaver: 
 Volvo Car Corp , S-40508 Göteborg, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Mekaniske deler for landkjøretøyer. 

9 Elektroniske bevegelsessensorer og innenbords 
datamaskiner for kjøretøyer. 
12 Kontrollsystemer for kjøretøyer, antiskrens og 
antispinnsystemer, samt antiblokkeringssystembremser for 
kjøretøyer; motorkjøretøyer til bruk på land. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 223727 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200304740 
(220) Inndato: 2003.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLAMET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLAMET 

(730) Innehaver: 
 E.I.du Point de Nemours and Co , 1007 Market Street, 

Wilmington, DE 19898, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Pastaer av elektrisk ledende materialer til bruk 
ved fremstilling av fotovoltaiske celler. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 223728 
(151) Reg.dato.: 2004.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.07 

(210) Søknadsnr.: 200306520 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FANTASIHJØRNET 

(730) Innehaver: 
 Grete G. Løvhaugen, Storgt 42, 2609 Lillehammer, NO 

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

beisemidler, bladmetaller og metallpulver for malere, 
dekoratører, trykker og kunstnere. 
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; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (Ikke apparater); 
plastemballasje (Ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, 
klisjeer.  
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser. 

(450) Kunngjøringsdato  29/04, 2004.07.12 
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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. 
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(111) Int.reg.nr: 0293597 
(151) Int.reg.dato: 1985.02.01 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306801 
(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:  
 ZENITH 

(730) Innehaver: 
 Balma Capoduri & C SpA , V.le della Repubblica, 13, I-

27058 Voghera (Pavia), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Staplers with metal staples, metal staples for 
staplers, lever-staples, punches for administrative use, file 
signals and small tabs for index cards, inks, correctors, 
paper cutting machines for administrative use, pads for 
rubber stamps, office requisites, office glues, stamps, 
accessories, supplies for office use, stamp pads. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0493274 
(151) Int.reg.dato: 1985.04.26 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200306795 
(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:  
 BEKA 

(730) Innehaver: 
 Allinox NV , Stationsstraat 127, B-8780 Oostrozebeke, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Cutlery (knives, forks and spoons). 

21 Household and cooking utensils and receptacles 
of metal, wood and synthetic materials (not of precious 
metal or coated therewith) such as cooking pot sets and 
non-electrical cooking utensils, other receptacles for 
preparing, conserving, serving and keeping foods and 
drinks hot, kitchen sieves, household trays. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0656016 
(151) Int.reg.dato: 1996.06.21 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200305966 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLAND SNACK ME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLAND SNACK ME 

(730) Innehaver: 
 Kägi Fret AG , Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, CH

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

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0665768 
(151) Int.reg.dato: 1996.11.14 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200305967 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TopVit C 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Candy. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0714671 
(151) Int.reg.dato: 1999.04.12 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200105777 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.04.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VODKA BULL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VODKA BULL 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH , 115 Brunn, A-5330 Fuschl am See, AT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and sparkling water and other 

non-alcoholic beverages, especially energy drinks and 
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic beverages) 
(for sportspeople or for sportspeople's needs); fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other products for preparation of 
drinks; effervescent tablets and powders for drinks; non-
alcoholic cocktails. 
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks 
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled 
wines and alcoholic beverages mixed with milk; wines, 
spirits and liqueurs; alcoholic products for preparing drinks; 
spirit or wine-based cocktails or aperitifs; wine-based 
drinks. 
42 Provision of food and drink in restaurants; guest 
accomodation; operation of a bar; health and beauty care; 
services in the field of veterinary medicine and agriculture, 
legal advice and representation; exploitation of industrial 
protection rights; technical consultancy and expertise 
operations; development of data processing programs; 
scientific and industrial research. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0714683 
(151) Int.reg.dato: 1999.04.12 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200105781 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.04.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLDEN BULL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLDEN BULL 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH , 115 Brunn, A-5330 Fuschl am See, AT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beer; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, particularly energy drinks and isotonic 
beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for 
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and 
powders for drinks; non-alcoholic cocktails. 
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks 
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled 
wines and alcoholic beverages mixed with milk; wines, 
spirits and liqueurs; alcoholic products for preparing drinks; 
spirits- or wine-based cocktails or aperatifs; wine-based 
drinks. 
42 Providing of food and drink in restaurants; guest 
accommodation; running a bar; health and beauty care; 
services in the field of of veterinary medicine and 
agriculture, legal advice and representation; scientific and 
industrial research; exploitation of industrial rights of 
protection; technical advice and expertise operations; data 
processing program development. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0715531 
(151) Int.reg.dato: 1999.06.09 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200112580 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.10.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Red Bull ENERGY DRINK 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH , 115 Brunn, A-5330 Fuschl am See, AT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Alcohol-free drinks in particular refreshment 

beverages, energy drinks, whey drinks and isotonic (hyper 
and hypotonic) beverages for athletes; beers; mineral and 
sparkling water; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations for making beverages; 
effervescent tablets and powders for beverages; non-
alcoholic cocktails. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0716506 
(151) Int.reg.dato: 1999.04.12 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200105788 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.04.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK BULL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK BULL 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH , 115 Brunn, A-5330 Fuschl am See, AT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beer; mineral and sparkling water and other soft 

drinks, particularly energy drinks and isotonic beverages 
hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for sports needs; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other products for 
preparing drinks; fizzy tablets and powders for drinks; non-
alcoholic cocktails. 
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks 
and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled 
wines and drinks mixed with alcoholic milk; wines, spirits 
and liqueurs; alcoholic products for preparing drinks; spirits- 
or wine-based cocktails or aperatifs; wine-based drinks. 
42 Providing of food and drink in restaurants; 
accomodation by hosts; running a bar; health and beauty 
care services; services in the field of of veterinary medicine 
and agriculture, legal advice and representation; scientific 
and industrial research; exploitation of industrial rights of 
protection; technical advice and expertise operations; 
development of data processing programs. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0719054 
(151) Int.reg.dato: 1999.04.27 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200105343 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.04.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SICAD GEOMATICS 

(730) Innehaver: 
 Sicad Geomatics GmbH & Co oHG , 6, Otto-Hahn-Ring, D-

81639 München, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical appliances and devices (included in this 

class); optical, electrotechnical and electronic devices of 
telecommunications. 
35 Electronic services, namely collection, storage 
and compiling of data. 
37 Installation, maintenance, servicing, adaptation 
and repair of software and of devices for data processing 
and of telecommunication networks and other products and 
facilities in the field of telecommunications. 
38 Operation of telecommunication system, 
telecommunication networks and of pertinent facilities and 
parts; making available electronic (mail) systems for 
sending, rerouting and exchange of data, information, 
images, video and audio sequences; electronic services, 
namely collection, storage and compiling of images, video 
and audio sequences. 
41 Training, lecturing and training services; 
electronic services, namely collection, storage and 
compiling of information; supply of and notification on 
information stored in a database, in particular by means of 
(computer) systems communicating interactively. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0731589 
(151) Int.reg.dato: 2000.03.17 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2001.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200115108 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PATRIZIA PEPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PATRIZIA PEPE 

(730) Innehaver: 
 Tessilform SpA , Via Piero della Francesca, 39, I-59100 

Prato, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency 
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer 
equipment; fire extinguishers. 
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. 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. 
24 Textiles and textile goods not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear except jeans and 
denim clothing and jeans and denim sportswear. 
35 Management, organisation and administration 
services for stores selling perfumery, soaps and cosmetic 
products, eyewear and eyewear cases, silverware, 
jewellery, timepieces, leatherware and leather articles, 
textile fabrics and household linen, clothing articles and 
shoes. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0754386 
(151) Int.reg.dato: 2000.11.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200105754 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.04.26 
(300) Søknadsprioritet: 2000.09.14 SE 00-06859 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDIC LIGHT 

(730) Innehaver: 
 Turnils AB , Sandbergsvägen Kristineholm, S-441 39 

Alingsås, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Exterior and interior blinds of metal, window 
shades made of metal, roller shutters of metal, awnings of 
metal, doors and window frames of metal, panels of metal, 
sections of metal, shop fronts of metal, sun louvres of 
metal, canopies of metal; metal parts and fittings therefore 
namely cleats, clips, brackets, mounting plates, valances, 
rails, locks, end caps, tracks, pins, handles, clamps, hooks, 
knobs, rings, supporters, bars and frames. 
20 Interior blinds and window shades made of wood 
or plastic material; plastic parts and fittings for blinds, 
shades and curtains, namely cleats, clips, brackets, 
mounting plates, valances, rails, locks, end caps, tracks, 
pins, handles, clamps, hooks, knobs, rings, supports, bars 
and frames. 
22 Textile awnings. 
24 Blinds and shades made of woven and non-
woven fabrics; curtains of woven and non-woven fabric; 
draperies of woven and non-woven fabrics; textile fabrics 
(woven or non-woven) for use in the manufacture of blinds, 
shades, awnings, curtains and draperies. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0759401 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200108938 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2000.10.23 BX 674464 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAILY BLUE 

(730) Innehaver: 
 Picsou SAH (SA Holding) , 4, rue Henri Schnadt, LU-2530 

Luxembourg, LU 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Soaps, essential oils, shampoos and hair lotions, 
hair dyes, hair waving preparations, hair mousses, products 
for treating hair, hair spray, dentifrices, cosmetic creams for 
skin care, cosmetics, make-up sets not included in other 
classes, make-up pencils and brushes, cosmetic 
preparations for slimming treatments, eau de Cologne, eau 
de toilette, perfumes, bath salts, deodorants for personal 
use. 
18 Trunks, suitcases, handbags, traveling bags, 
rucksacks, small rucksacks, school bags, sling bags for 
carrying infants, shopping bags, bags and large bags for 
sports articles not included in other classes, bags for 
campers, beach bags, bags for climbers, attaché cases, 
pocket wallets, purses not made of precious metal, key 
cases (leatherware), waist bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, whips and saddlery; leather and imitation 
leather for tapestries used as upholstery for armchairs, 
couches and other such furniture. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0759747A 
(151) Int.reg.dato: 2001.04.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200306191 
(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:  
 novo nordisk 

(730) Innehaver: 
 Novo Nordisk A/S , Postboks 3000, 2880 BAGSVÆRD, DK 

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

9 Recorded computer software, including software 
for medical information, educational and commercial 
activities, software for websites, intranet and the Internet; 
electronic publications on medical matter; data processing 
equipment and computers. 
10 Surgical and medical instruments and apparatus; 
syringes and needles for medical objects; spare parts 
(included in this class) for the above-mentioned goods. 
16 Periodicals; printed matter, teaching and 
educational material (except apparatus), all for medical 
purposes, software manuals. 
41 Medical training and teaching, training in and 
teaching of technical and information subjects. 
42 Computer services, namely rental of access time 
to data bases relating to medical analyses and medical 
treatments; medical advice, medical care services, medical 
services involving preparations for the treatment of diabetes 
and other pharmaceutical products; information and 
assistance with relation to coping with health disorders; 
information technology consultancy, including software 
development, implementation and maintenance (solutions 
for information technology systems). 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0760139 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200109431 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.07.26 
(300) Søknadsprioritet: 2000.10.23 BX 677850 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAILY BLUE 

(730) Innehaver: 
 Picsou SAH (SA Holding) , 4, rue Henri Schnadt, LU-2530 

Luxembourg, LU 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Soaps, essential oils, shampoos and hair lotions, 
hair colorants, hair waving preparations, hair mousses, hair 
treatment products, hair sprays, dentifrices, cosmetic 
creams for skin care, cosmetics, make-up sets not included 
in other classes, make-up pencils and brushes, cosmetic 
preparations for slimming treatments, eau-de-Cologne, 
eau-de-toilette, perfumes, bath salts, deodorants for 
personal use. 
18 Trunks, suitcases, handbags, traveling bags, 
backpacks, small backpacks, school bags, sling bags for 
carrying infants, shopping bags, bags and large bags for 
sports articles not included in other classes, bags for 
campers, beach bags, bags for climbers, attaché cases, 
pocket wallets, purses not made of precious metal, key 
cases (leatherware), belt bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, whips and saddlery; leather and imitation 
leather for upholstery for armchairs, couches and other 
such furniture. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0760371 
(151) Int.reg.dato: 2001.01.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200209671 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Mann + Hummel GmbH , Hindenburgstrasse 37-43, D-

71638 Ludwigsburg, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Filters for gaseous or liquid substances, 
particularly air, gas, fuel or oil filters; spare filters made 
partly or entirely of porous materials or also as fabric, spun 
or knitted, namely of paper, cardboard, felt, tellurium, 
ceramic and synthetic materials, of metal and natural or 
synthetic fibers; spare parts for parts of the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods as parts of engines, motors, 
machines and vehicles. 
11 Filters, activated carbon filters, waterproof 
container (for vehicles and for apparatus for locomotion by 
land, air or water); spare parts for parts of the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods as parts of industrial 
installations. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0766723 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200113455 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 e-mocion 

(730) Innehaver: 
 Telefonica Moviles SA , Gran Via, 28, 28013 Madrid, ES 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Photographs 

41 Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
42 Restaurant services (food services); temporary 
accommodation;  veterinary and agricultural services; legal 
services; scientific and industrial research. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0767164 
(151) Int.reg.dato: 2001.08.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200113547 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Le Diamant DAINTI 

(730) Innehaver: 
 Sociedad Agraria de Transformacion 5.120 La Heretat , 

Crta. de Albalat, KM 1'5, 46600 Alzira-Valencia, ES 
(740) Fullmektig: 

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

 31 Live animals 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0772335 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200201274 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.31 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.31 IT FI2001C000920 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDIGO BLUE 

(730) Innehaver: 
 Euro Cormar SpA , Via Provinciale Lucchese 181, 

Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino, IT 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Grouping (for third parties) of various products 
(excluding their transport) enabling consumers to examine 
and buy them at their convenience. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0774142 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200202218 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2001.09.05 DE 301 53 193.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANTHER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANTHER 

(730) Innehaver: 
 Pantherwerke AG , Alter Postweg 190, D-32584 Löhne, DE

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Bicycles, tricycles, pedal scooters, pushchairs 
and wheelchairs and parts of the afore mentioned goods 
(included in this class). 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0775917 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.15 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306188 
(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:  
 DUBLOOM 

(730) Innehaver: 
 Fleer Española SA , Gran  Via Carlos III, 62, 08028 

Barcelona, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Confectionery products, chewing-gum. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0777439 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200204094 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.04.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 double you DBU 

(730) Innehaver: 
 Tema Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi , 

Evren Mah Gülbahar Cad Sehit Cengiz Karci Sok No 4 
Bagcilar, Istanbul, TR 

(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 and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0779076 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200205123 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.23 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.22 CH 497449 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIDNIGHT SPECIAL 

(730) Innehaver: 
 S Fassbind AG , Tramweg 35, CH-6414 Oberarth, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Preparations for making liqueurs. 

33 Liqueurs. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0779511 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200205348 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUIZ CHALLENGE 

(730) Innehaver: 
 Sarl LB , 44, quai Louis Bleriot, F-75016 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Communication via computer terminals; 

television program broadcasting. 
41 Production, direction and editing of television 
programs (entertainment); show and film production; 
videotape editing; arranging of competitions in the field of 
education or entertainment; operating lotteries. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0780448 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200205840 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARDCORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARDCORE 

(730) Innehaver: 
 Progression Licensing AG , Blumenaustrasse 36, CH-9000 

St. Gallen, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, lacquers, in particular in spray cans; 
thinners for paints and lacquers; printing ink; toner for 
photocopying apparatus; metals in foil form for artists; 
metals in powder form for artists. 
16 Writing and drawing implements, stationery, in 
particular fountain pens, retractable pencils and rotary 
pencils, colour ball-point pens, paste ball point pens, colour 
fine liners, fibre-tipped pens, cartridge pens, pencils, 
crayons, drawing charcoal, writing sets containing the 
aforesaid writing implements and compasses, stencils, 
rubber erasers, ink, Indian ink, paper, rulers, pencil 
sharpeners, writing paper, writing pads, note pads, drawing 
paper, copying paper, wrapping paper; artists' materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0780713 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200205921 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIDIA FARMACEUTICI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIDIA FARMACEUTICI 

(730) Innehaver: 
 Fidia Farmaceutici SpA , Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-

35031 Abano Terme (PD), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil 
fertilisers; fire extinguishing compositions; chemical 
tempering and soldering preparations, chemical 
preparations for preserving food, tanning substances, 
adhesive substances for industrial use. 
3 Laundry washing preparations and other 
substances for laundering, cleaning, polishing, grease 
removing and abrasive preparations. 
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic 
products; dietetic products for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; disinfectants, material for 
stopping teeth and dental wax; pesticides; fungicides, 
herbicides; medical products for sanitary purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0780809 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200206136 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CORTI 

(730) Innehaver: 
 Leder & Schuh AG , Lastenstrasse 11, A-8021 Graz, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bags not included in other classes, tote bags, 

shoulder-strap bags, purses, wallets, trunks and suitcases; 
all these products especially made of leather or imitation 
leather; bags and pouches for footwear. 
28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not 
included in other classes; Christmas tree decorations. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0787384 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.14 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306189 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARNAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARNAL 

(730) Innehaver: 
 Chemische Fabrik Budenheim KG , Postfach 1147-1149, 

D-55253 Budenheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for industrial use, namely products for 
conserving meat, products made with meat and fish and 
products made with fish; softening agents for meat, 
products made with meat and fish and products made with 
fish, namely for softening muscle fibres. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0788059 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200210229 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.30 DE 302 37 385.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALTANA 

(730) Innehaver: 
 Altana Pharma AG , Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 

KONSTANZ, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Medicines and diagnostics used in medicine. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0788307 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.04 
(210) Nasj. ref.nr: 200210435 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRISK 

(730) Innehaver: 
 Bayer AG , 51368 LEVERKUSEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds 
(included in this class), fertilizers. 
5 Preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides, all aforesaid 
goods only for use in the crop protection field. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0788628 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200210661 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.08 BX 709702 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

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

(730) Innehaver: 
 Look-O-Look International BV , Geurdeland 5, NL-6673 DR 

Andelst, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate 

products and chocolate drinks; pastry and confectionery, 
caramel and caramel products, peppermint for 
confectionery, peppermint candy; sweets, candy, liquorice 
and liquorice products; ice; snacks not included in other 
classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0792233 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.28 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2003.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200306190 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROVIACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROVIACT 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and dairy products, namely butter, cheese, 
fresh cheese, sweet whipped cream, creme fraiche, sour 
cream, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kephir, whey, 
powdered milk, non-alcoholic milk drinks and mixed 
beverages with high milk content, desserts made with 
yogurt, cheese curds, cream and/or prepared fruits, also 
with added aromatic herbs. 
30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli 
mainly consisting of sour cream, buttermilk, curdled milk, 
yoghurt, curds, kephir, prepared fruits and cereals. 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruits drinks and fruit juices. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0793676 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200300588 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.21 CH 498665 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIKA COLD CASTING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIKA COLD CASTING 

(730) Innehaver: 
 Sika AG , Zugerstrasse 50, 6341 BAAR, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Industrial chemicals; adhesives used in industry. 

17 Sealing, packing and insulating material; 
soundproofing materials; materials for cold setting, against 
vibrations. 
19 Nonmetallic building materials; cement-based 
mortar. 
42 Consulting services regarding construction; 
technical consultancy in the field of chemistry relating to the 
building industry and vehicles; engineering services. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797979 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200303064 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SÄKAPHEN 

(730) Innehaver: 
 Säkaphen GmbH , Bottroper Strasse 275, D-45964 

Gladbeck, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, namely materials for 

producing protective coatings and protective linings; 
degreasing preparations for manufacturing processes; 
artificial resins and unprocessed plastics. 
2 Anti-corrosive, anti-rust, anti-incrusting and anti-
erosive preparations. 
40 Application of protective coatings and protective 
linings; coating and refining of metallic surfaces. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798680 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200303645 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALBIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALBIS 

(730) Innehaver: 
 José Maria Da Fonseca Sucessores - Vinhos SA , Rua 

José Augusto Coelho, n 11, Vila Nogueira de Azeitão, 
2925-901 Azeitão, Setubal, PT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 White wine exclusively made in Portugal. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0799473 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200304021 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEPTOMICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEPTOMICS 

(730) Innehaver: 
 Société de Conseils de Recherches et d'Applications 

Scientifiques (SCRAS) , 42, rue du Docteur Blanche, 75016 
PARIS, FR 

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

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

9 Computers, their components and peripherals; 
computer software, namely programs written in a computer-
readable language for technical, technical-scientific and 
commercial uses; data media, particularly magnetic tapes, 
magnetic, magnetic-optical or optical disks (particularly 
non-rewritable compact disks or non-rewritable digital 
versatile disks), diskettes and special data storage devices 
(erasable programmable read-only memories) for 
immediate connection to a computer. 
42 Scientific and industrial research; computer 
programming. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0799697 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200304087 
(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:  
 DESlock+ 

(730) Innehaver: 
 Data Encryption Systems Ltd , Silver Street, Taunton, 

Somerset TA1 3DL, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware; computer software; dongles; 
encrypting software; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 
42 Encryption of data; decryption of data; computer 
programming. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799814 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200304126 
(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:  
 San Miguel 0,0 

(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; mineral and sparkling water and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0799818 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200304127 
(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:  
 MADAUS 

(730) Innehaver: 
 Madaus AG , Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry and science; 

chemical substances for preserving foodstuffs. 
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 
5 Medicaments, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; 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. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 
16 Printed matter. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; refreshing ice. 
42 Scientific and industrial research; computer 
programming. 
44 Medical, hygienic and beauty care. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799986 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200304318 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.01 DK VA 2002 03028 
(540) Gjengivelse av merket: 

TÅNG-CAVIAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TÅNG-CAVIAR 

(730) Innehaver: 
 Jens Christian Møller, Østerbrogade 24, DK-7620 Lemvig, 

DK 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; 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. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0800093 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200304352 
(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 1516 Cerveza Puro Malta 

(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: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801186 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.13 
(210) Nasj. ref.nr: 200305044 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.27 DE 302 42 806.2/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAPAG LLOYD EXPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAPAG LLOYD EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 TUI AG , Karl-Weichert-Allee 4, D-30625 Hannover, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport and storage; transport of persons and 

goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage; 
transport of money and valuables; travel organization, 
booking and arrangement, excursions and cruises; 
arrangement of transport services; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and sightseeing 
tours; travel advice and escorting of travellers; rental, 
booking and provision of aircraft, rental, booking and 
provision of ships, in particular rowing and motor boats, 
sailing vessels and canoes, rental, booking and provision of 
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment 
included in this class; packaging and storage of goods; 
parcel delivery; organization of trips, sightseeing tours, 
holiday camps and holidays; services and operation of a 
travel agency (included in this class), in particular advice 
and booking services for travel and provision of travel 
information, arrangement of transport services and travel; 
reservation services (included in this class) online 
information, reservation and booking services in the tourism 
and business travel sector (online travel agencies); all the 
above services in particular in the travel and recreational 
sector; distribution of newspapers and magazines. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0801321 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200305074 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.30 DE 302 42 464.4/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICTURES & EMOTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PICTURES & EMOTIONS 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801812 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200305349 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 DK VA 2002 4995 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Unomedical 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Surgical dressings, bandages for dressings, 

including for wound care, fixation tapes for medical 
purposes, chemical conductors for electrocardiographs and 
for electrocardiograph electrodes and neutral electrodes. 
10 Autotransfusion devices, medical drainage 
devices, cannulae, trocars, oxygen cannulae, cannulae for 
ophtalmic surgery, leg bags, bed bags, urine bags, urine 
metres, blood bags, duodenal tubes, stomach tubes, 
endotracheal and tracheal tubes, oxygen tubes, ECG 
electrodes, electrodes for medical purposes, appliances for 
washing body cavities including brushes for cleaning body 
cavities, gloves for medical purposes, inhalers, including for 
medical purposes, catheters, including urethral catheters, 
oxygen catheters, feeding tubes, foley catheters, 
percutaneous catheters, pvc catheters, rectal catheters, 
suction catheters, injectors for medical purposes, surgical 
drapes, surgical apparatuses and instruments, medical 
apparatuses and instruments, urological apparatuses and 
instruments, knives, including for surgical purposes, lancets 
for surgical purposes, scalpels, scalpel blades, cups for 
medical purposes, pumps, including pumps for medical 
purposes, stomach pumps, syringes, and syringing 
apparatuses for medical purposes, urethral syringes, 
surgical sponges, oxygen masks, nebulizers for medicine, 
surgical suction, respiratory suction, tracheal suction, 
suction handles, suction sets, forceps, mucus extractors, 
suture needles, infusion sets, infusion pumps, apparatuses 
and instruments for anaesthesia, clothing especially for 
operation rooms, uridomes. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0802567 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200305756 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.03 CH 508600 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISPOMIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISPOMIX 

(730) Innehaver: 
 Medic Tools AG , Lauchefeld 31, CH-9548 Matzingen, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Mixers, mills, blenders, machines for grating, 

filtering machines and cartridges for filtering machines, 
presses (machines for industrial use), flour mills, grain 
husking machines, calenders, pump diaphragms, stirrers, 
spin-dryers, water separators, centrifugal mills, centrifugal 
pumps. 
9 Air and gas analysis apparatus, testing apparatus 
not for medical purposes, ovens for laboratory experiments, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electrical apparatus for monitoring, diaphragms 
for scientific apparatus, quantity indicators, physics 
apparatus and instruments, precision measuring apparatus, 
precision balances (scales), crucibles, thermometers for 
non-medical use, cases fitted with dissecting instruments 
(microscopy), chromatography apparatus for laboratory 
use, distillation apparatus for scientific purposes, extraction 
apparatus, test tubes. 
10 Apparatus for use in medical analysis, hot air 
vibrators for medical purposes, cannulae, catheters, 
artificial skin for surgical purposes, artificial jaws and lenses 
for surgical implantation, lamps for medical purposes, 
knives for surgical purposes, saws for surgical purposes, 
feeding bottles and feeding bottle valves, thermometers for 
medical purposes, electric dental apparatus, dental 
instruments and apparatus, blood testing apparatus, 
diagnostic apparatus. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802568 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200305757 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.03 CH 508601 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISPOMILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISPOMILL 

(730) Innehaver: 
 Medic Tools AG , Lauchefeld 31, CH-9548 Matzingen, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Mixers, mills, blenders, machines for grating, 

filtering machines and cartridges for filtering machines, 
presses (machines for industrial use), flour mills, grain 
husking machines, calenders, pump diaphragms, stirrers, 
spin-dryers, water separators, centrifugal mills, centrifugal 
pumps. 
9 Air and gas analysis apparatus, testing apparatus 
not for medical purposes, ovens for laboratory experiments, 
electric installations for the remote control of industrial 
operations, electrical apparatus for monitoring, diaphragms 
for scientific apparatus, quantity indicators, physics 
apparatus and instruments, precision measuring apparatus, 
precision balances (scales), crucibles, thermometers for 
non-medical use, cases fitted with dissecting instruments 
(microscopy), chromatography apparatus for laboratory 
use, distillation apparatus for scientific purposes, extraction 
apparatus, test tubes. 
10 Apparatus for use in medical analysis, hot air 
vibrators for medical purposes, cannulae, catheters, 
artificial skin for surgical purposes, artificial jaws and lenses 
for surgical implantation, lamps for medical purposes, 
knives for surgical purposes, saws for surgical purposes, 
feeding bottles and feeding bottle valves, thermometers for 
medical purposes, electric dental apparatus, dental 
instruments and apparatus, blood testing apparatus, 
diagnostic apparatus. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0802570 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.05 
(210) Nasj. ref.nr: 200305758 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.05 ES 2.500.521 
(540) Gjengivelse av merket: 

OFTEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFTEN 

(730) Innehaver: 
 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA) , Avda. de la 

Diputación "Edificio Inditex", 15142 Arteixo (A Coruña), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations thereof, articles made 
thereof, not included in other classes; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; bags for mountaineers 
and campers; bag frames; umbrella frames, bags; 
handbags; traveling bags; leather for shoe linings; traveling 
sets and key cases (leatherware); attaché cases; purses 
(not of precious metal); school bags; garment bags (for 
travel); leather boxes for hats; leather slings for carrying 
children; wheeled shopping bags (shopping carts); pots and 
boxes of leather or leather board; boxes of vulcanized fiber; 
pocket wallets; document wallets (leather goods); small 
cases for toiletries; collars for animals; dog leashes; leather 
laces; umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks; music cases; packaging bags (envelopes, 
pouches) of leather. 
25 Ready-made clothing for women, men and 
children; footwear (excluding orthopedic footwear), 
headgear; clothing for motorists and cyclists; bibs (not of 
paper), headbands (clothing); burnooses; bathing suits; 
bathing hats and sandals; boas (necklets); underwear; 
babies' pants; mufflers; hoods (clothing), shawls, belts 
(clothing); wet suits for water skiing, neckties; corsets 
(girdles); sashes; stoles (skins); scarves; caps; gloves 
(clothing); mantillas; stockings; socks; diapers; clothing 
made of skins; pajamas; soles and heels for shoes; veils 
(clothing); suspenders, dresses made of paper; clothing for 
gymnastics and sports; trousseaux (clothing); capes; sports 
jerseys; mittens; ear flaps (clothing); inner soles for shoes; 
bow ties; pareos. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail outlet services; 
commercial assistance services provided through the 
distribution and the administration of purchase cards; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; services of models for advertising purposes or 
sales promotion; publishing of advertising texts; shop-
window dressing; assistance in franchised commercial 
business management; demonstration of goods; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; sales promotion for third parties; public auction 
sales; promotion and management of shopping centers; 
assistance services regarding the commercial activities of a 
business consisting in the management of orders via global 
communication networks. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802572 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200305759 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.07 FR 02 3 192 792 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 3-TOP FLOWERS 

(730) Innehaver: 
 Viaflor Productions Kenya Holding BV , Loosterweg 51 D, 

NL-2215 TM Voorhout, NL 
Viaflor BV , Loosterweg 51 D, NL-2215 TM Voorhout, NL 
Bigot Roses Kenya BV , Loosterweg 51 D, NL-2215 TM 
Voorhout, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Roses and all cut and wrapped flowers. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0802582 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305761 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.09 SE 2003/02345 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWELVE 16 

(730) Innehaver: 
 Fritidsresor AB , Söder Mälarstrand 27, S-117 85 

Stockholm, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Newspapers, magazines, catalogues, printed 
matter, printed publications. 
39 Travel arrangement; travel reservation; transport 
reservation, transportation of passengers, goods and 
luggage; sightseeing; arranging of tours. 
41 Entertainment; sporting and athletic activities; 
holiday camp services (entertainment). 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802583 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.09 
(210) Nasj. ref.nr: 200305762 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.22 DE 302 57 524.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALSAM MAGIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALSAM MAGIC 

(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; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802593 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200305765 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.16 DE 302 34 816.6/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOCOMFORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOCOMFORT 

(730) Innehaver: 
 Biocomfort Produkte zur Gesundheitspflege GmbH , 

Hauptstrasse 18, D-73730 Esslingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; preparations for 
health care and for medical purposes. 
7 Machines and mechanical apparatus for the 
chemical industry and for the pharmaceutical industry; 
packaging machines; pneumatic and hydraulic drive 
elements and apparatus; parts of all aforementioned goods 
(as far as included in this class). 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, optoelectrical, optoelectronic, 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving, instructing and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; apparatus and instruments for light 
current engineering, namely the fields of 
telecommunication, high frequency and regulation; 
apparatus for generating, recording, storage, transmission, 
processing and/or reproduction of image and/or sound or 
other data and signals; data processing equipment and 
computers; electronic diagnostic apparatus; sensors; 
electric batteries and chargers for electric batteries; electric 
cables and lines; connection and coupling parts for electric 
cables and lines; electric switches; data reading apparatus; 
data displaying apparatus, for example monitors; scanners; 
printers; plotters; apparatus for inputting data and 
commands; computers for learning; electronic learning 
apparatus; parts of all aforementioned goods (as far as 
included in this class); computer programs; software; 
machine-readable data carriers equipped with programs; 
magnetic data carriers; CD-ROMs, DVDs and other data 
carriers (as far as included in this class); electric and 
electronic control and regulating elements and apparatus, 
including drive elements (as far as included in this class); 
apparatus for the purposes of recording, processing and 
reproduction of vital data of the body of human beings and 
animals. 
10 Surgical and medical instruments and apparatus; 
diagnostic and therapeutic apparatus, including such types 
having telecommunication equipment; diagnostic and 
checking (supervision) instruments and apparatus for 
medical purposes, including such types having 
telecommunication equipment; apparatus for the purposes 
of curing, therapy and vital data supervision; massaging 
apparatus; mats for effervescent bath massage; medical 
and electro-medical apparatus, for example blood pressure 
measuring apparatus and diagnostic apparatus; parts of all 
aforementioned goods (as far as included in this class). 
16 Printed matter; instructional and teaching 
material (except apparatus). 
25 Clothing, headgear. 
28 Gymnastic and sporting articles, as far as 
included in this class; sporting apparatus; parts of all 
aforementioned goods (as far as included in this class). 
35 Negotiation, conclusion and settlement of 
contracts for the purchase and sale of goods for others; 
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management consulting; advertising. 
36 Leasing of apparatus for the purposes of curing 
and therapy; leasing of apparatus for the purposes of 
supervision of vital data of the body of human beings and 
animals, such as blood pressure data, heart beat data, 
blood oxygen data, pulse data and blood sugar data. 
37 Maintenance of medical technology apparatus. 
38 Telecommunication. 
40 Custom assembling of goods in the field of 
medical and health technology for others. 
41 Education; advanced training; teaching; 
instruction; sporting and cultural activities; correspondence 
courses; publication of books, newspapers and journals, in 
particular for instructing and teaching purposes; arranging 
and conducting of seminars, training sessions and lectures, 
including such for supplying of knowledge in the field of 
health and about health provision. 
42 Scientific and technological services and 
research and design related thereto; industrial analysis and 
research services; design and developement of computer 
hardware and software; recordal, evaluation, reproduction 
and analysis of measured data in the medical field; rental, 
configuration and adjustment of apparatus for the purposes 
of medical technology. 
44 Medical and veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings and animals; services of a 
medical remote diagnosis center; health consultation and 
diagnostics by using telecommunication means, in 
particular by using data recording apparatus, data 
transmission apparatus, data reproduction apparatus and 
data analyzing apparatus which are equipped with specific 
programs; rental of apparatus for the purposes of curing 
and therapy; rental of apparatus for the purposes of 
supervision of vital data of the body of human beings and 
animals, such as blood pressure data, heart beat data, 
blood oxygen data, pulse data and blood sugar data. 
45 Personal and social services rendered by others 
to meet the needs of individuals. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802607 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305766 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.23 CH 508488 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRIP 

(730) Innehaver: 
 Acrostak Corp , Stegackerstrasse 14, 8409 WINTERTHUR, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Catheter, dilatation catheter, diagnostic catheter, 
balloon catheter, coated catheter, coated balloon catheter, 
guiding wires for catheters, accessories included in this 
class. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802996 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200305959 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.15 DK VA 2003 00168 
(540) Gjengivelse av merket: 

RELEEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RELEEN 

(730) Innehaver: 
 Coloplast A/S , Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical and medical instruments and apparatus 

for incontinence; aids and rehabilitation devices for use in 
the treatment of incontinence patients, including uridomes, 
urisheaths, catheters, bags, envelopes and receptacles for 
the collection of excretions from the human body, 
accessories for all the aforementioned goods; bandages 
(not included in other classes), as well as other sealing 
devices in the form of discs, rings, strips or bands for 
medical use, fastenings for attaching bandages and 
collecting receptacles to the human body. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802998 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305960 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDIOSAFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARDIOSAFE 

(730) Innehaver: 
 Cardiosafe International AG , Industriestrasse 3, CH-6345 

Neuheim, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Equipment for monitoring a person's state of 
health. 
38 Transmission of data, describing a person's state 
of health, via mobile telephone and data transmission 
networks. 
44 Assessment of data received via a mobile 
telephone network describing a person's state of health as 
well as implementation of medical assistance measures if 
needed. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0803001 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(210) Nasj. ref.nr: 200305961 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.25 FR 02 3 192 175 
(540) Gjengivelse av merket: 

KROMION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KROMION 

(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 recapping pneumatic tyres; tracks for 
track vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803018 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200305963 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLAUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLAUSE 

(730) Innehaver: 
 Clause Tezier , Rue Louis Saillant - Zone Industrielle, F-

26800 Portes-les-Valence, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
(neither prepared, nor transformed); plant seeds; live 
animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants 
and flowers; animal feed; malt. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803025 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200306079 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRAND SOIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAND SOIR 

(730) Innehaver: 
 Jean Luc Uzan, 1, place de la Nation, F-75011 Paris, FR 

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

cocktail dresses, evening ensembles; all evening and 
ceremonial wear, ready-made clothing for women. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803093 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(210) Nasj. ref.nr: 200306102 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.06 AT AM 4361/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRONGLITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRONGLITE 

(730) Innehaver: 
 Agrolinz Melamin GmbH , St Peter-Strasse 25, A-4021 

Linz, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial 
resins, adhesives used in industry. 
12 Car body and outer panelling components (non-
metallic) for apparatus for locomotion by land, air or water. 
17 Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, 
not of metal. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803178 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306114 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 BX 723246 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMNISENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMNISENSE 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV , Groenewoudseweg 1, 

5621BA EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Control apparatus and software programmes for 
electric lighting systems. 
11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations; parts of aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0803206 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200306120 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.16 CH 507208 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OBSERVER 

(730) Innehaver: 
 Mecatyp SA , Case postale 481, CH-1630 Bulle, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Articles for sports shooting, namely aiming 

devices for firearms (other than sighting telescopes). 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803308 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(210) Nasj. ref.nr: 200306156 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.05 CH 509441 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROVEA 

(730) Innehaver: 
 Provea , Route des Dragons 9, CH-1033 Cheseaux 

s/Lausanne, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803310 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.02 
(210) Nasj. ref.nr: 200306158 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.11 CH 509981 
(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: 
 UBS AG , Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, CH 

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

dentifrices. 
6 Common metals and their alloys. 
9 Electronic apparatus and instruments (included in 
this class); apparatus for data recording, transmission, 
processing and reproduction, including sound, images, text, 
information and messages; magnetic recording media; 
telecommunication apparatus and installations; magnetic, 
electronic and optical data carriers; computer hardware and 
software; downloadable electronic publications. 
11 Light fittings and lamps. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 
14 Precious metals and their alloys and goods made 
of these materials or plated therewith included in this class; 
coins; ingots of precious metals; jewellery, ornaments, 
precious stones; horological and chronometric instruments. 
15 Musical instruments. 
16 Printing products; paper and goods made of this 
material, included in this class; reviews; publications; 
advertising material, namely posters, transparencies; 
instructional or teaching equipment (excluding apparatus); 
packaging material. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
thereof included in this class; trunks and travel bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods, included in this 
class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning 
equipment; glassware, porcelain and earthenware included 
in this class. 
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed 
and table covers. 
25 Clothing, footwear, headwear. 
27 Carpets, rugs, mats. 
28 Games, toys; gymnastics and sports articles 
included in this class; Christmas tree decorations; playing 
cards. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; bread; pastry and 
confectionery, edible ice; honey, spices. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
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non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices. 
33 Alcoholic beverages (with the exception of 
beers). 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
35 Advertising; awarding advertising mandates; 
mediation of mandates and consulting concerning trading in 
energy, energy sources and energy by-products; mediation 
for third parties of long-term contracts concerning provision 
of energy, energy sources and energy by-products; rental 
to third parties of advertising space on the Internet or on 
conventional media; market study; market research; market 
research by telecommunication (telemarketing); telephone 
answering services; public relations; organisation of 
commercial and industrial exhibitions; organisation and 
holding of exhibitions for commercial and advertising 
purposes; information processing intended for business, 
professions and trades; economic forecasts; determination 
of value and efficiency in commercial business; consulting 
concerning management of price risks; personnel 
recruitment; office work; accounting, auditing and review of 
accounts; business management; providing commercial 
information via global computer networks; consulting 
concerning company organisation and management; 
commercial administration; advice on carrying out of 
commercial operations; collection and processing of 
statistical data; data collection, processing and 
systemisation in computer data banks; computer-based file 
management; electronic commerce services, namely 
provision of information on products via global computer or 
telematic networks for advertising or sales purposes; 
collection and systemisation of public and private data in 
computer data banks; retailing via global electronic 
networks (Internet); sale by auction of works of art; online 
ordering services via computer systems for energy trading; 
collection, processing and systemisation of data in data 
banks concerning trading in oil, gas, electricity and other 
forms of energy; management and processing of image 
data, audio data, text and information data concerning 
energy; market research in the field of energy trading and 
energy sources; advertising in the fields of energy and 
energy sources and also petrochemical products; 
consulting services for all the above-mentioned services. 
36 Insurance, financial affairs and banking; providing 
financial information on computer systems; financial 
services via computer systems; electronic banking via a 
global computer network (Internet banking); electronic 
interactive execution of financial and banking services via 
global computer networks; stock exchange services, 
including the securities, derivatives and currency markets; 
monetary operations; brokerage or ordering and/or advice 
services in connection with insurance, financial, banking, 
real estate and monetary affairs; financial advice 
concerning payment systems; administration of savings 
banks; financial transactions; financial planning and 
management consulting; services in the field of investment 
and risk management; financial management; real estate 
business; financial trust operations; fiscal valuations and 
assessments; drawing-up of financial reports; valuation of 
financial investments; brokerage in trading in energy, 
energy sources and energy by-products; financial 
sponsorship in the fields of culture, sport and research; 
consulting services for all the above-mentioned services. 
37 Construction; repairs; installation services. 
38 Telecommunications; consulting concerning 
telecommunications in payment systems; transmission of 
telegrams; transmission, distribution and sending of 
documents, messages and information via computer 
networks or other electronic or digital communication 
networks; transmission (including online transfers) of 
financial transactions; transmission of business information 
via global computer networks; teletext, videotext and 
electronic mail services; provision of access to global 

computer networks (the Internet), data banks and web 
sites; provision of multiuser access to global computer 
networks; supply of telecommunications installations for 
taking electronic orders for goods and services; data bank 
services, namely reception of information of all kinds 
provided by users and subsequent transmission of this 
information to other users; supply of access to hyperlinks 
leading to data and information via global computer 
networks; consulting services for all the above-mentioned 
services. 
39 Storage, transport and distribution of energy, 
energy sources and energy by-products; distribution 
services in the field of energy trading, energy sources and 
energy by-products; transport services in connection with 
financial, banking and monetary business and with trade in 
tangible assets; organisation and undertaking of services to 
supply products. 
40 Treatment of materials. 
41 Education; training; organisation and conducting 
of seminars and training workshops; organisation and 
holding of exhibitions for cultural or educational purposes; 
entertainment; sports and cultural activities. 
42 Legal advice, in particular in connection with 
enterprise creation and management; scientific and 
industrial research; computer programming; computer 
consulting services; computer consulting concerning 
payment systems; provision free of charge or leasing of 
access time to global computer networks, data banks and 
web sites; web site programming; design of data banks and 
web sites; rental of memory space intended for use as web 
sites (hosting); consulting services concerning computers in 
the area of commercial transactions and data processing by 
electronic means; management and exploitation of 
intellectual property rights; provision of information 
concerning computer systems; consulting in the field of 
energy saving and development of integral energy concepts 
in the field of energy saving for homes, professions, trades 
and industry. 
43 Provision of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation. 
44 Health and beauty care services for persons. 
45 Security services for the protection of property 
and individuals. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0803385 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.29 
(210) Nasj. ref.nr: 200306314 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.03 SE 02-03173 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOOKMASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOOKMASTER 

(730) Innehaver: 
 JOAB Jan Olsson AB , Östergärde Industriområde, S-417 

29 Göteborg, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Containers and loading pallets of metal, hoisting 
equipment namely harnesses, belts, straps of metal. 
7 Loading ramps. 
11 Refrigerating containers. 
12 Parts and superstructures for vehicles, tow 
eyelets, chassis, loading ramps, parts of a vehicle, and 
goods carts. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803754 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200306395 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.24 CH 510609 
(540) Gjengivelse av merket: 

T BONZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T BONZ 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA , Case postale 353, 1800 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Food for animals including biscuits, sweet snacks 
and edible chewing objects for pets. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803763 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306397 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.07 IT RM2003C001282 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINMECCANICA 

(730) Innehaver: 
 Finmeccanica SpA , Piazza Monte Grappa, 4, I- 00195 

Roma, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803769 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306400 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 IT TO 2002C001946 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VEGETAL-PROGRESS 

(730) Innehaver: 
 Vegetal-Progress SrL , Localita' Novero, 8, I-10070 Devesi 

di Cirie', IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0803772 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(210) Nasj. ref.nr: 200306401 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEMOLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEMOLEX 

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

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

veterinary purposes. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803776 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.07 
(210) Nasj. ref.nr: 200306403 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLEN CRINAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLEN CRINAN 

(730) Innehaver: 
 Row & Company Ltd , Delta House, 50 West Nile Street, 

Glasgow G1 2ND, Skottland, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (excluding beers). 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803792 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200306406 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPIMI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPIMI 

(730) Innehaver: 
 Panos T Pappas, 28 Markopoulioti Str., 117 44 Athen, GR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric and scientific apparatus and instruments. 

10 Medical apparatus and instruments. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0803794 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(210) Nasj. ref.nr: 200306407 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.22 IT TO2002C003438 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXELER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXELER 

(730) Innehaver: 
 Diadora - Invicta SpA , Via Mazzini, 20, 31031 CAERANO 

DI SAN MARCO (TREVISO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803802 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200306411 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESCAPELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESCAPELLE 

(730) Innehaver: 
 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt , Gyömroi út 19-21, 

1103 BUDAPEST, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0803809 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(210) Nasj. ref.nr: 200306413 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.28 CH 510708 
(540) Gjengivelse av merket: 

UFN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UFN 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803810 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200306414 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.10 BX 726052 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPERNOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPERNOVA 

(730) Innehaver: 
 adidas International BV , Koningin Wilhelminaplein 30, NL-

1062 KR Amsterdam, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Footwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0803818 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.16 
(210) Nasj. ref.nr: 200306415 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.16 DE 302 50 861.9/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 giroFORM 

(730) Innehaver: 
 Girrbach Dental GmbH , Dürrenweg 40, D-75177 

Pforzheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Instruments and apparatuses for dental use, 
included in this class, namely instruments and apparatuses 
for the manufacture of tooth models, especially articulators, 
pattern plates; parts of such instruments and apparatuses, 
included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804214 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200306688 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 CH 510731 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLORSTAY STAY NATURAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLORSTAY STAY NATURAL 

(730) Innehaver: 
 Revlon (Suisse) SA , CH-8952 Schlieren, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics and make-up. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0804451 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200306761 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 SE 03-01459 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 fiberdata 

(730) Innehaver: 
 Fiberdata AB , Box 20095, S-161 02 Bromma, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fibre optic communication equipment. 

37 Installation, maintenance and repair of fibre optic 
communications equipment. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; technical engineering; development of 
fibre optic communications equipment; consulting services 
relating to IT (information technology), computers and 
networks; technical project studies; project planning and 
project management relating to communications technology 
and communications systems. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804488 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200306771 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.02 DE 302 42 610.8/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASH & GO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASH & GO 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0804493 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200306774 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.10 DE 302 44 474.2/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASH & GO 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804552 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200306786 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 SE 02/8051 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDIC LIVING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDIC LIVING 

(730) Innehaver: 
 Recticel AB , Box 507, S-332 28 Gislaved, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastic substances, semi-processed; padding 

materials of rubber or plastics. 
20 Mattresses, pillows, cushions. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804577 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(210) Nasj. ref.nr: 200306794 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXCITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXCITE 

(730) Innehaver: 
 Joh Wilh von Eicken GmbH , Drechslerstrasse 1-3, 23556 

LÜBECK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, 
cigarillos, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, 
snuff; cigarette paper; smoker's articles, included in this 
class. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805759 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307331 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.20 CH 510749 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAYWAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAYWAY 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc , 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422 TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; 
smokers' requisites; matches. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0805760 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(210) Nasj. ref.nr: 200307332 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.20 CH 509700 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRISBAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRISBAY 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc , 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422 TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; 
smokers' requisites; matches. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805766 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.10 
(210) Nasj. ref.nr: 200307334 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.23 FR 02 3 185 457 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 courrèges bulle 

(730) Innehaver: 
 Courreges Design , 40, rue Francois 1 er, F-75008 Paris, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, photographic and filming apparatus 
and instruments, spectacles, sunglasses, spectacle frames, 
spectacle cases. 
12 Apparatus for locomotion by land and water. 
14 Precious metals and alloys thereof, table services 
(dinnerware), tea services, coffee services of precious 
metal, jewellery, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments, watches, watchstraps, 
wristwatches. 
16 Paper, cardboard, envelopes, folders, brochures 
of paper or of cardboard, printers' products, printed matter, 
newspapers, periodicals, magazines, reviews, books, 
catalogues, photographs, stationery, pencils, pens and 
penholders, plastic packaging materials in the form of bags, 
sachets, envelopes, printing blocks. 
18 Leather and imitations thereof, animal skins, 
hides, trunks and suitcases, bags, namely handbags, 
travelling bags, back bags, beach bags, schoolbags, belt 
bags, travelling sets, bands of leather, cases, purses, 
document wallets, wallets, purses, cardholders (wallets), 
key cases (leatherware), umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headwear. 
28 Games, toys; gymnastics and sports articles 
(except for mats). 
41 Sports and cultural activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0806052 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.27 
(210) Nasj. ref.nr: 200307431 
(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:  
 Silclear 

(730) Innehaver: 
 Silclear Ltd. , Unit 7 & 8, Hamilton Business Park, Gore 

Road, New Milton, Hampshire BH25 6TQ, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Silicone dairy tubing, all being parts of machines; 
parts and fittings for dairy machines; all included in this 
class. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806065 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.08 
(210) Nasj. ref.nr: 200307433 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.12 CH 512565 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Roland Flûtes MINI PICKS 

(730) Innehaver: 
 Kägi Fret AG , Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, CH

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Extruded foods (snacks) mainly consisting of 

vegetables and/or fruit. 
30 Bread, pastry and confectionery, snacks mainly 
consisting of flour; cereal preparations, muesli, rusks, crisp 
bread, nutritional supplements made from cereals. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806069 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200307434 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.28 ES 2.528.699 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Alphadventure 

(730) Innehaver: 
 Alphadventure SL , Avda de Castilla 32, nave 65, 28830 

San Fernando de Henares (Madrid), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations thereof, goods made of 
these materials not included in other classes; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
25 Ready-made clothing for men, women and 
children; footwear (excluding orthopaedic footwear), 
headwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0806072 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(210) Nasj. ref.nr: 200307435 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.15 BX 727412 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROMED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROMED 

(730) Innehaver: 
 Van Oostveen Medical BV , 269, Herenweg, NL-3648 CH 

Wilnis, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical use, including alcohol 
tissues and other disinfectant tissues; plasters, materials for 
dressings; paraffin gauzes; disinfectants; ovulation tests; 
pregnancy tests; dietetic substances adapted for medical 
use. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; disposable articles for medical 
use, not included in other classes; catheters, including 
balloon catheters and external catheters; 
sphygmomanometers; stethoscopes; body/mortuary bags; 
condoms; dispenser holders for medical use; suture 
materials; infusion sets for medical use; pedicure blades; 
penlights for medical use; scalpel handles; thermometers 
for medical use; caps (headgear) for medical use; lancets, 
including blood lancets; spatulas for medical use; gloves for 
medical use, including examination gloves, gynaecological 
gloves, surgical gloves and finger gloves; needles for 
medical use; face masks; sleeve covers for medical use; 
umbilical cord clamps; overalls for medical use; shoe 
covers for medical use; aprons for medical use; scalpel 
blades; urine bags; finger cots; amniotic membrane 
perforators. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806088 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.18 
(210) Nasj. ref.nr: 200307439 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.20 DE 302 41 778.8/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Riegelhof & Gärtner RUG 

(730) Innehaver: 
 Riegelhof & Gärtner OHG , Am Rotböll 15-17, D-64331 

Weiterstadt-Gräfenhausen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Goods of metal as accessories for positive and 
negative-pressure ventilation systems and for drainage 
systems, namely pipes and hoses, flexible metal pipes, 
pipe and hose connecting parts, covering grilles, wall and 
window pipe bushings, shut-off and non-return flaps, floor 
drains, drainage grilles and duct coverings, flaps for 
inspection and cleaning openings of chimneys and for 
covering oil filling connections, gas and water valves, tile 
frames. 
9 Accessories for positive and negative-pressure 
ventilation systems and for drainage systems, namely 
current switches; tile magnets. 
11 Goods of plastic and metal as accessories for 
positive and negative-pressure ventilation systems and for 
drainage systems, namely floor drains, waste air hoods, 
fans. 
17 Goods of synthetic material as accessories for 
positive and negative-pressure ventilation systems and for 
drainage systems, namely pipes and hoses, flexible pipes, 
pipe and hose connecting parts; expansion joint plates for 
pipes made of sheet steel. 
19 Goods of synthetic material as accessories for 
positive and negative-pressure ventilation systems and for 
drainage systems, namely pipes and hoses, covering 
grilles, wall and window pipe bushings, shut-off and non-
return flaps, floor drains, drainage grilles and duct 
coverings, flaps for inspection and cleaning openings of 
chimneys and for covering oil filling connections, tile 
frames. 
20 Goods of synthetic material and metal as 
accessories for positive and negative-pressure ventilation 
systems and for drainage systems, namely gas and water 
valves. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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(111) Int.reg.nr: 0806100 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.30 
(210) Nasj. ref.nr: 200307442 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.06 CH 511905 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Z Ermenegildo Zegna 

(730) Innehaver: 
 Consitex SA , Via Laveggio 16, 6850 MENDRISIO, CH 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing and computer equipment; fire 
extinguishers; recorded programs for use by computers. 
14 Precious metals and their alloys and goods made 
of or coated with these materials not included in other 
classes; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806102 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.24 
(210) Nasj. ref.nr: 200307443 
(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:  
 SELA 

(730) Innehaver: 
 Sela Eesti AS , Väike-Ameerika 7, 10129 Tallin, EE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing and accessories to clothing, namely, 

aprons, bandanas (neckerchiefs), boas (necklets), braces 
for clothing, collar protectors, collars, cuffs, detachable 
collars, dress shields, ear muffs, gloves, hoods, muffs, 
neckties, pocket squares, pockets for clothing, sashes for 
wear, scarves, shawls, shirt fronts, suspenders, trouser 
straps, veils, wristbands. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806112 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(210) Nasj. ref.nr: 200307444 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EGOV-SUITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EGOV-SUITE 

(730) Innehaver: 
 Fabasoft AG , Karl-Leitl-Strasse 1, 4040 PUCHENAU, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data processing equipment, magnetic data 

carriers, compact discs for use in data processing, 
computers, computer programs. 
35 Professional consultancy in the field of 
electronically assisted data processing. 
37 Maintenance and repair of data processing 
equipment and computers. 
41 Providing of training and instruction in the field of 
electronically assisted data processing, holding of 
seminars. 
42 Professional consultancy, non business, in the 
field of information technology; computer programming. 

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0812087 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.20 
(210) Nasj. ref.nr: 200310807 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUEGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUEGO 

(730) Innehaver: 
 A Racke GmbH + Co , Stefan-George-Strasse 20, D-55411 

Bingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 29/04, 2004.07.12 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
(111) Reg.nr.: 198096 
(210) Søknadsnr.: 19966925 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
1999.07.12 

(540) UPS 
(511) Varer og/eller tjenester: 

35           Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
tjenester ved komputerstyrt oppsporing av pakker i transitt; 
utsendelse av vareprøver; bistand til bedriftsledelse; 
konsultasjoner om bedriftsledelse 
36            Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
meglervirksomhet; bankvirksomhet; factoring virksomhet; 
assuranse- og garantitjenester 
38            Tjenester i tilknytning til forsendelse av 
meldinger, brev, dokumenter og annen tekst ved telex, 
telefon, elektroniske midler samt ved computernettverk 
eller andre midler. 
42            Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; 
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og 
landbrukstjenester; juridiske tjenester. 

(730) Innehaver: 
United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake 
Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 Bergen, 
NO 

 Innsiger: 
Schweizerische Bankgesellschaft , 45, Bahnhofstrasse, 
CH-8021 Zürich, CH 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen oprettholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 211576 
(210) Søknadsnr.: 200106514 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.11.26 

(540) VELLO 
(511) Varer og/eller tjenester: 

10             Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater, 
ortopediske artikler, herunder ortopediske såler og fottøy, 
bandasjer, belter til medisinske formål, senger til medisinsk 
bruk, puter til medisinsk bruk. 
20             Madrasser, herunder overmadrasser. 
24             Dyner og puter, sengelinnet, madrasstrekk, 
vaskehansker, ullstoffer. 
25             Klær, fottøy og hodeplagg, herunder såler til 
fottøy, belter. 

(730) Innehaver: 
Peter Riis A/S, Dalgasvej 2, DK-6800 Varde, DK 

(750) Innehavers fullmektig: 
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171,4302 SANDNES, 
NO 

 Innsiger: 
Wella AG , Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 

 Innsigers fullmektig: 
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 OSLO, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen delvis opphevet. 
 
(111) Reg.nr.: 214368 
(210) Søknadsnr.: 200111795 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2002.07.15 

(540) UPS FREIGHT SERVICES 
(511) Varer og/eller tjenester: 

35           Databehandlingstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av statusrapporter via dataterminaler vedrørende import- 
og eksporthandelsordrer for andre. 
36           Forsikringsmeglingstjenester; 
tollmeglingstjenester; tollklareringstjenester; tilveiebringelse 
av midlertidige tollager; visum- og kvotebehandling; 
tilveiebringelse av tollager; tjenester vedrørende 
utarbeidelse av anmodninger om tollrefusjon; tilbakekreving 
av importtoll for andre. 
39            Transport og levering av personlige eiendeler via 
luftfartøyer, jernbane, skip og motorkjøretøyer; 
fremsendingstjenester for luft-, land- og sjøfrakt; 
lagringstjenester; arrangering av skipsbefraktning for 
andre. 

(730) Innehaver: 
United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake 
Parkway, NE, GA30328 ATLANTA, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 Bergen, 
NO 

 Innsiger: 
UBS AG , Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, CH 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
 
 
 
 



 avgjørelser etter innsigelser 2004.07.12 - 29/04

 

104 
 

(111) Reg.nr.: 217772 
(210) Søknadsnr.: 200203684 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2003.03.17 

(540) TELENOR MOBIL SKALA 
(511) Varer og/eller tjenester: 

9          Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater. 
35        Telefonsvarertjenester for fraværende abonnenter; 
annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og 
annonser. 
38        Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, 
telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, 
personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og 
mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; 
globale datanettverkstjenester; datanettbasert 
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og 
datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester. 
42        Vitenskapelig og industriell forskning. 

(730) Innehaver: 
Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1331 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
Exxon Mobil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX 
75039-2298, US 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen opprettholdes. 
 
(111) Reg.nr.: 222009 
(210) Søknadsnr.: 200211453 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.12.29 

(540) OPTIMUS 
(511) Varer og/eller tjenester: 

 4        Brensel for oppvarming; ved. 
20         Varer av tre; kasser av tre. 
28         Fiskeredskaper herunder fiskefluer. 
37         Reparasjonsvirksomhet; vask og rensing av klær. 
39         Innpakning og lagring av varer. 
40         Bearbeiding av materialer. 
41         Opplæringsvirksomhet herunder opplæring 
vedrørende yrkesrettet attføring. 

(730) Innehaver: 
Optimus AS, Postboks 174, 7361 Røros, 7361, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 Oslo, NO 

 Innsiger: 
Optimol Olwerke Industrie GmbH , München, DE 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

 Avgjørelse: 
 Registreringen delvis opphevet. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale 
vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi som er en 
direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
(111) Reg.nr.: 148912 
(151) Reg.Dato.: 1992.01.30 
(180) Reg. utløper: 2002.01.30 
(210) Søknadsnr.: 19885789 
(220) Inndato: 1988.12.20 
(540) Gjengivelse av det gamle merket: 

Cleanosol 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

 

 

(531) Fig. klass.: 030303; 270521 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet vernet for: 

 
(571) Beskrivelse av merket:  

Cleanosol 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 

 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 
(526) Unntaksannmerkning: 

 
(730) Innehaver: 

 
(740) Fullmektig: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 
(551) Merket er et fellesmerke. 

Fellesmerkebestemmelser: 
(450) Kunngj. reg. dato: 29/04, 2004.07.12 
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Ikke fornyet registrering  
 
 
Følgende registrering er ikke fornyet: 
 
Reg.nr. 157516
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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. 
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(111) Reg.nr.: 0721361 
(151) Reg.dato: 1999.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.05.05 

(210) Søknadsnr: 199911982 
(220) Inndato: 1999.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAVELA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; ironmongery, in 
particular locks of all kinds, keys, key rings; small items of 
metal hardware, in particular screw fasteners, nuts, 
washers; safes; goods of common metals, namely fittings, 
door fittings, in particular door handles, door roses, door 
plates, door pulls, door stoppers, door protectors, door 
hinges, door latches, door springs, door knockers, door 
knobs, door buffers; door closers, letter slots, letter boxes, 
letter box flaps, door bells and their parts, in particular bell 
plates, window fittings, namely number plates, railings, 
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding 
bars, protective strips for walls and corners, wall and corner 
bars, wall and corner sections and wall and corner plates, 
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, 
façade plates, cladding mats and plates, wall hooks, 
holding rails, mounting sections, reference signs (non-
luminous), house number plates (non-luminous), hand 
towel hooks and towel rails, shelving supports, shelving 
rails, all the aforementioned goods of metal. 
9 Mechanical coding locks; mechanical code cards 
for lock actuation. 
19 Building materials (non-metallic); tubes (not of 
metal) for building purposes, transportable buildings (not of 
metal), door and window fittings (not of metal); railings, 
breastwork, handrails (not of metal), letter boxes and other 
wall-fitted containers, roof tiles, paving stones, beams, 
planks, boards, plywood; artificial stone material; railings, 
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding 
bars, protective strips for walls and corners, wall and corner 
bars, wall and corner sections and wall and corner plates, 
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, 
facade plates, cladding mats and plates, wall hooks, 
holding rails, mounting sections, reference signs (non-
luminous). 
20 Picture frames; goods of cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, 
mother of pearl, meerschaum, included in this class; goods 
of wood substitutes or of plastics, namely fittings, door 
fittings, in particular door handles, door roses, door plates, 
door pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, 
door springs, door knockers, door knobs, door buffers, door 
latches, door closers, letter slots, letter boxes, letter box 
flaps, window fittings, cloakroom accessories, namely 
number plates, house number plates (non-luminous), 
shelving supports, shelving components, shelving rails; 
cloakrooms, accessories for cloakrooms, namely hooks, 
strips and rails, stands for umbrellas and sun-shades, 
shelves, in particular shelf and mirror combinations, 
partition walls including holders therefor; mirror holders; 
hand towel hooks and towel rails. 
21 Hand and bathing towel holders. 

  
 

(111) Reg.nr.: 0730728 
(151) Reg.dato: 2000.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.08 

(210) Søknadsnr: 200005217 
(220) Inndato: 2000.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

INITIAL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Cosmetic and beauty products, namely, cosmetic 
products for skin care, bubble bath, beauty masks, 
cleansing milk, face and body creams, make-up products, 
lipstick, nail varnish, foundation, eyeliner pencils, mascara, 
all goods for cosmetic purposes, non medical; perfumery 
goods, namely, perfumes, eau de toilette, eau de parfum, 
eau de cologne, scented lotions; essential oils; soaps, all 
the aforesaid goods intended for personal use and sold at 
retail. 
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(111) Reg.nr.: 0777012 
(151) Reg.dato: 2001.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.20 

(210) Søknadsnr: 200203875 
(220) Inndato: 2002.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEITBERG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Data processing programs and software for 
computers and for similar electronic devices as well as for 
data, information and communication networks; pre-
recorded audio and/or video carriers, magnetic data 
carriers, data carriers; data, information, publications, 
broadcasts, television programs, films, games, sound, 
images and software recorded on storage media; video and 
computer games; all the aforesaid goods with the exception 
of periodical electronic publishing products and electronic 
publications in newspaper-like and revue-like form; all 
aforementioned goods included in this class. 
16 Printed matter (with the exception of periodical 
publishing products in newspaper-like and revue-like form); 
instructional and teaching material (except apparatus and 
except periodical publishing products). 
28 Electronic games. 
35 Business consultancy, in particular organisation 
consultancy and project management; database services, 
namely collecting, processing, storing, analysis, updating 
and supply of data; computerised file management; 
procurement of contracts for the purchase and sale of 
goods; advertising procurement; providing, rental and 
procurement of advertising space; advertising and 
marketing; advertising consultancy; marketing consultancy, 
market research, public relations, consultancy in the field of 
public relations; staff consultancy, staff procurement. 
36 Financial affairs, real estate affairs, insurance, 
information supply in the field of financial affairs, real estate 
affairs and insurance; procurement of services in the fields 
of insurance, financial affairs and real estate affairs. 
38 Telecommunication, consultancy in the field of 
telecommunication, in particular in the field of the 
Internet/Intranet and mobile communication; collecting and 
transmission of news, information, images, sound, 
language, signals and data; operation of portals, chat lines, 
forums and similar communication platforms in data, 
information and communication networks; providing and 
procurement of access to global and local networks for the 
transmission and publication of information, the offering 
and use of services as well as for the offering and ordering 
of goods; multimedia database services, namely collecting, 
storage and providing of software, data, images, audio and 
video information. 
41 Entertainment, including film, audio, video and 
television production, also for dissemination in data, 
information and communication networks; education; 
consultancy in the field of education and training; 
development of consultancy for instructional and teaching 
methods as well as about didactics; publication of printed 
matter, including electronic publication (with the exception 
of periodical publishing products and electronic publications 
in newspaper-like and revue-like form). 
42 Design, development and updating of computer 
programs and software; installation, updating and 
maintenance of computer programs and software; services 
for realisation of the presence of others in data, information 
and communication networks, namely professional 
consultancy (included in this class), design, editing, 
planning, development, programming and hosting 
electronically processed information in word, sound and 
image; services of an editor; technical consultancy and 

technical project management; services of an engineer; 
consultancy regarding selection of computer hard and 
software; procurement and rental of access time to 
computer networks and databases; providing, procurement 
and rental of applications and computer software for the 
use by others through all media, also in the Internet and 
mobile communication (application service providing); 
operation of databases; providing of electronic publications 
(with the exception of periodical publishing products and 
publications in newspaper-like and revue-like form) in data, 
information and communication networks; management 
and exploitation of industrial property rights and copyrights, 
in particular licensing, allocation, procurement and 
exploitation of broadcasting rights, audiovisual and other 
rights in broadcasting and television programs, 
entertainment, cultural, sport and other events as well as in 
sound and image productions; operation of search 
machines; rental of access time to global and local 
networks for the transmission and publication of 
information, the offering and use of services as well as for 
the offering and ordering of goods; development of and 
consultancy regarding educational and training methods as 
well as didactics. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0782654 
(151) Reg.dato: 2002.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.11 

(210) Søknadsnr: 200207069 
(220) Inndato: 2002.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPANOVA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical, medical, hygienic and veterinary 
preparations and substances; pharmaceutical dietetic 
preparations and substances; preparations and substances 
for treating problems in the gastro-intestinal region; not 
including vitamin or mineral preparations. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0790443 
(151) Reg.dato: 2002.10.14 
(210) Søknadsnr: 200211710 
(220) Inndato: 2002.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

COVERMED 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Plasters, in particular adhesive plasters, spray 
plasters and medical plasters; materials for dressing; 
medical and surgical preparations for wound covering; all 
the aforesaid goods being adhesive; medical adhesive 
tapes and adhesive bandages. 
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(111) Reg.nr.: 0796949 
(151) Reg.dato: 2003.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.22 

(210) Søknadsnr: 200302507 
(220) Inndato: 2003.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPRIDE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central and/or peripheral nervous system diseases. 

  
 
(111) Reg.nr.: 0797764 
(151) Reg.dato: 2002.09.20 
(210) Søknadsnr: 200303007 
(220) Inndato: 2003.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

  
 
(111) Reg.nr.: 191470 
(151) Reg.dato: 1998.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.07.09 

(210) Søknadsnr: 199800543 
(220) Inndato: 1998.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOTRONEX 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Farmasøytiske preparater og stoffer for 
forhindring, behandling og/eller lindring av gastrointestinale 
forstyrrelser. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 163831 
(151) Reg.Dato.: 1994.07.21 
  
 
(111) Reg.nr.: 216814 
(151) Reg.Dato.: 2002.12.05 
  
 
(111) Reg.nr.: 56671, 100755 
(151) Reg.Dato.: 1960.02.08, 1978.08.10 
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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.: 0594561 
(730) Tidligere innehaver: 
 Weill Boutique SA, 74, avenue des Champs-Élysées, F-

75008 Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Weill Productions, 10, rue Livingstone, 75018 PARIS, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 0654700 
(730) Tidligere innehaver: 
 c u b a  GmbH Innovative Multimedia Marketing Concepte, 

29-31, Sierksdorferstrasse, D-23730 Neustadt, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Best of GmbH, Holmer Weg 6, 23730 NEUSTADT IN 

HOLSTEIN, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0674744, 0679832, 0688745, 0688997, 

0689001, 0689141, 0693684 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eckes & Stock GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 55268 

NIEDER-OLM, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Eckes Spirituosen & Wein GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 

55268 NIEDER-OLM, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0699877, 0699878, 0699879 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eco Lean AB, Kielergatan 48, S-252 32 Helsingborg, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Eco Lean Research & Development A/S, Holbergsgade 14, 

2 sal tv, 1057 KÖBENHAVN K, DK 
  
 
(111) Reg.nr.: 0702321 
(730) Tidligere innehaver: 
 Martin Koller, 35, Hauptstrasse, A-4794 Kopfing, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Marko Schuhfabrik GmbH, Haupstrasse 35, 4794 

KOPFING, AT 
  
 
(111) Reg.nr.: 0702980, 0779536, 0779537, 0779538, 

0785602 
(730) Tidligere innehaver: 
 Michele Watch Establishment, Aeulestrasse, LI-9490 

Vaduz, LI 
(740) Ny Innehaver: 
 MW Watch SA, 35, route des Jeunes, 1227 CAROUGE 

GE, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0709373 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fels-Werke GmbH, 12, Geheimrat-Ebert-Strasse, D-38640 

Goslar, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Xella Trockenbau - Systeme GmbH, Dammstrasse 25, 

47119 DUISBURG, DE 
  
 

(111) Reg.nr.: 0742882 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vobis Microcomputer AG, Rotter Bruch 32-34, D-52068 

Aachen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Adam Riesig GmbH, Carl-Giesecke-Strasse 5, 38112 

BRAUNSCHWEIG, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0744605, 0744704, 0744706, 0745672 
(730) Tidligere innehaver: 
 Röhm GmbH, Kirschenallee 45, D-64293 Darmstadt, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Röhm GmbH & Co KG, Kirschenallee 17-21, 64293 

DARMSTADT, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 0759874 
(730) Tidligere innehaver: 
 Roche Nederland BV, 38, Nijverheidsweg, NL-3641 RR 

Mijdrecht, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Basilea Pharmaceutica AG, Grenzacherstrasse 487, 4005 

BASEL, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0763344, 0768511 
(730) Tidligere innehaver: 
 Legrand, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 

F-87000 Limoges, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Voltimum, Rue des Salières 4-6, 1217 MEYRIN, CH 
  
 
(111) Reg.nr.: 0768716, 0782823 
(730) Tidligere innehaver: 
 MY Cartons BV, Kooiweg 12, NL-4631 SZ Hoogerheide, NL
(740) Ny Innehaver: 
 MY Printech BV, Kooiweg 12, 4631SZ HOOGERHEIDE, 

NL 
  
 
(111) Reg.nr.: 0781821 
(730) Tidligere innehaver: 
 État Français représenté par le Délégué Général pour 

l'Armement, 16, bis avenue Prieur de la Côte d'Or, F-94114 
Arcueil Cedex, FR 

(740) Ny Innehaver: 
 DCN, 2, rue Sextius Michel, 75015 PARIS, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 0787923 
(730) Tidligere innehaver: 
 Blu SA, Allee du Bied 52, CH-2013 Colombier NE, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Bernhard Lederer, 22, Grand Rue, 2035 CORCELLES / 

NE, CH 
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(111) Reg.nr.: 0808479 
(730) Tidligere innehaver: 
 Monlun Dominique, 86 rue de Rigoulet, F-33000 Bordeaux, 

FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Folies Douces SA, 1 Chemin Arnauton, ZI Auguste II, 

33610 CESTAS, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 0811430 
(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 
  
 
(111) Reg.nr.: 0815080 
(730) Tidligere innehaver: 
 Clarins BV, Laan van Westenenk 64, NL-7336 AZ 

Apeldoorn, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Thierry Mugler Parfums SAS, 4, rue Berteaux Dumas, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
  
 
(111) Reg.nr.: 0821752 
(730) Tidligere innehaver: 
 MAIL*SELECT AG, Lange Reihe 2, 20099 HAMBURG, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Detlev N Heinrich, Gellerstrasse 28, 22301 HAMBURG, DE
  
 
(111) Reg.nr.: 118080 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dogman AB STAFFANSTORP, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 AB Dogman, Box 11066, S-220 11 Lund, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 140507, 145710 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nobel Cigars ApS, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Fiedler & Lundgren AB, Box 9041, 21376 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 149303 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norcool AS, Sarpsborg, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Frigoglass Commercial Refrigeration SAIC, 44, Kifissias 

Ave., 15125 MAROUSSI, GR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 153037 
(730) Tidligere innehaver: 
 Che-Be Trading AB, Södertälje, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Rieber & Søn AB, c/o Rieber Folie, Box 521, 37225 

RONNEBY, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 157102 
(730) Tidligere innehaver: 
 Humphrey Instruments INC, San Leandro, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Carl Zeiss Ophtimalmic Systems Inc, 5160 Hacienda Drive, 

CA94568 DUBLIN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162531 
(730) Tidligere innehaver: 
 Voice of Europe AS, Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162901 
(730) Tidligere innehaver: 
 Voice of Europe AS, Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164473, 190763 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fortis (NL) NV, Utrecht, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Fortis NV, Archimedeslaan 6, 3584 BA UTRECHT, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164473, 190763 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fortis (B), Brussel, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 Fortis SA/NV, rue Royale 20, 1000 BRUSSEL, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 164477 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stahl Holland BV, Waalwijk, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Stahl International BV, Sluisweg 10, NL5145PE 

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

NO 
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(111) Reg.nr.: 164618 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sperry Marine Inc, 1070 Seminole Trail, Charlottesville, VA 

22901-2891, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Northrop Grumman Systems Corp, 1840 Century Park East 

LOS ANGELES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 167167 
(730) Tidligere innehaver: 
 No-Excess BV, Bijlmermeerstraat 14, 2131 HG Hoofddorp, 

NL 
(740) Ny Innehaver: 
 No-Excess Holding BV, New Yorkstraat 70, 1175 RD 

LIJNDEN, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173188 
(730) Tidligere innehaver: 
 Yakumo GmbH, Forckenbeckstrasse 9-13, D-14199 Berlin, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Adam Riesig GmbH, Carl-Giesecke-Strasse 5, 38112 

BRAUNSCHWEIG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 177059 
(730) Tidligere innehaver: 
 YIT-Yhtymä OY, Helsinki, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Henkel KHaA, Henkelstrasse 67, 40589 DÜSSELDORF, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 185479 
(730) Tidligere innehaver: 
 BLOCK HOUSE MENÜPRODUKTIONS GmbH, Hamburg, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Eugen Block Holding GmbH & Co KG, Hufnerstrasse 51, 

22305 HAMBURG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 199551 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norges Statsbaner BA, Prinsensgate 7-9, 0043 Oslo, 0043, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Xpressgods AS, 0048 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 202196 
(730) Tidligere innehaver: 
 Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor Road, Morris 

Plains, NJ 07950, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Galen (Chemicals) Ltd, Belgard Road, Tallagth DUBLIN, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 205958 
(730) Tidligere innehaver: 
 Buhrmann NV, Hoogoorddreef 62, NL-1101 BE 

Amsterdam, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 PaperlinX Investments (Europe) Ltd, Units 1 & 2, 

Bricklayers Arms, Mandela Way, SE15SP LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 210419 
(730) Tidligere innehaver: 
 BonBon A/S, Gartnervej 6-8, DK-4684 Holme-Olstrup, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, DK-2750 Ballerup, 2750 

BALLERUP, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 216430 
(730) Tidligere innehaver: 
 Koja OY, Lentokentänkatu 7, 33900 TAMPERE, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Koja OY, Lentokentänkatu 7, 33900 TAMPERE, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 41872, 203182 
(730) Tidligere innehaver: 
 Avecia Ltd, P O Box 42, Blackley, Manchester M9 8ZS, 

England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Stahl UK Ltd, 35, Granby Street, LE113DU 

LOUGHBOROUGH, LEICESTER, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 43765 
(730) Tidligere innehaver: 
 Akzo Nobel Deco GmbH, Vitalisstrasse 198-226, D-50827 

Köln, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 59663, 76306, 97247, 110287, 117807, 
149308, 184722, 194382, 196437, 206618 

(730) Tidligere innehaver: 
 Arthur Guinness Son & Co (Dublin) Ltd, St.James Gate, 

Dublin 8, IR 
(740) Ny Innehaver: 
 Diageo Ireland, St. James's Gate DUBLIN8, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 78760 
(730) Tidligere innehaver: 
 Georgia-Pacific Corp, 900 South West, Fifth Avenue, 

Portland, OR 97204, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Halliburton Energy Services Inc, 2601 Beltline Road, 

TX75006-5401 CARROLLTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 87876 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alligator Farbwerke Rolf Meissner KG ENGER, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & 

Co KG, Rossdörfer Strasse 50, D-64372 Ober-Ramstadt, 
DE 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 89428 
(730) Tidligere innehaver: 
 Aladdin Properties Inc, 703 Murfreesboro, Nashville, TN 

37210, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Aladdin Temp-Rite LLC, 703 Murfreesboro, TN37210 

NASHVILLE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0178896 
(210) Søknadsnr.: 200300247 
(730) Innehaver: Jos Schneider Optische Werke 

GmbH, Ringstrasse 132, D-55543 
Bad Kreuznach, DE 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0264097 
(210) Søknadsnr.: 200302321 
(730) Innehaver: Diamant Fahrradwerke GmbH, 

Schoenaicher Strasse 1, D-09232 
Hartmannsdorf, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0265882 
(210) Søknadsnr.: 200303122 
(730) Innehaver: Willy A Bachofen AG, Utengasse 15-

17, CH-4005 Basel, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0437387 
(210) Søknadsnr.: 200300248 
(730) Innehaver: Institut Jeanne Piaubert SA, 76/78, 

Avenue des Champs Elysées, F-
75008 Paris, FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0466964 
(210) Søknadsnr.: 200207474 
(730) Innehaver: Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 

1700 FRIBOURG, CH 
(740) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 
0134, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0566465 
(210) Søknadsnr.: 200206453 
(730) Innehaver: Meridiana SpA, Centro Direzionale, 

Aeroporto Costa Smeralda, I-07026 
Olbia, IT 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 0626786 
(210) Søknadsnr.: 200301017 
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, 

Stiftsbergstrasse 1, D-74167 
Neckarsulm, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0746807 
(210) Søknadsnr.: 200100710 
(730) Innehaver: Gebro Pharma GmbH, Bahnhofbichl 

13, A-6391 Fieberbrunn, AT 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0751018 
(210) Søknadsnr.: 200103652 
(730) Innehaver: Peek & Cloppenburg KG, Berliner 

Allee 2, 40212 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0759492 
(210) Søknadsnr.: 200301305 
(730) Innehaver: TDC A/S, Nørregade 21, DK-0900 

København C, DK 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0760371 
(210) Søknadsnr.: 200209671 
(730) Innehaver: Mann + Hummel GmbH, 

Hindenburgstrasse 37-43, D-71638 
Ludwigsburg, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0783301 
(210) Søknadsnr.: 200211083 
(730) Innehaver: Vaw Aluminium AG, Georg-von-

Böselager-Strasse 24, D-53117 Bonn, 
DE 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0785557 
(210) Søknadsnr.: 200208828 
(730) Innehaver: Growseed AG, Aeulestrasse 5, 9490 

VADUZ, LI 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 0787140 
(210) Søknadsnr.: 200209639 
(730) Innehaver: Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-

Ciel 102, 6700 SCHOPPACH-
ARLON, BE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0787214 
(210) Søknadsnr.: 200209656 
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer 

Strasse 241-245, 50823 KÖLN, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0787746 
(210) Søknadsnr.: 200210023 
(730) Innehaver: Bent Karlsen Trading Scandinavia 

AB, Box 36, S-672 21 Årjäng, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0789644 
(210) Søknadsnr.: 200211593 
(730) Innehaver: Hewitt Associates Ltd, Prospect 

House, Abbey View, St Albans, 
Hertfordshire AL1 2QU, GB 
Wassum Nordic AB, Box 5759, S-114 
87 Stockholm, SE 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0789872 
(210) Søknadsnr.: 200211647 
(730) Innehaver: Kuusakoski OY, Hyttipojankuja 2, SF-

02780 Esbo, FI 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0791130 
(210) Søknadsnr.: 200212083 
(730) Innehaver: Viking Life-Saving Equipment A/S, 

Sædding Ringvej 13, DK-6710 
Esbjerg V, DK 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0791437 
(210) Søknadsnr.: 200212353 
(730) Innehaver: Logitech International SA, CH1143 

APPLES, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 0791676 
(210) Søknadsnr.: 200212419 
(730) Innehaver: Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 

73/R, I-50123 Firenze, IT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0791811 
(210) Søknadsnr.: 200212472 
(730) Innehaver: Celtic F.C Ltd, Celtic Park, Glasgow, 

G40 3RE, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0791989 
(210) Søknadsnr.: 200212522 
(730) Innehaver: Red Bull GmbH, 115 Brunn, A-5330 

Fuschl am See, AT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0792116 
(210) Søknadsnr.: 200212556 
(730) Innehaver: Bizerta Sport BV, Akervoorderlaan 

13, NL-2161 DP Lisse, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0792234 
(210) Søknadsnr.: 200212602 
(730) Innehaver: Tytex A/S, Industrivej 21, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0792414 
(210) Søknadsnr.: 200212647 
(730) Innehaver: Outokumpu OYJ, Riihitontuntie 7, 

02200 ESBO, FI 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0792417 
(210) Søknadsnr.: 200212649 
(730) Innehaver: Outokumpu OYJ, Riihitontuntie 7, 

02200 ESBO, FI 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0792486 
(210) Søknadsnr.: 200212663 
(730) Innehaver: Outokumpu OYJ, Riihitontuntie 7, 

02200 ESBO, FI 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 0792553 
(210) Søknadsnr.: 200212680 
(730) Innehaver: Stefan Glimm, Alt Langst. 16, D-

40668 Meerbusch, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0793598 
(210) Søknadsnr.: 200302025 
(730) Innehaver: Kingspan Group Plc, Dublin Road, 

Kingscourt, County Cavan, IE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0793676 
(210) Søknadsnr.: 200300588 
(730) Innehaver: Sika AG, Zugerstrasse 50, 6341 

BAAR, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0793689 
(210) Søknadsnr.: 200300593 
(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 

DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0793703 
(210) Søknadsnr.: 200300595 
(730) Innehaver: Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, 

Mühldorfstrasse 15, D-81671 
München, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794090 
(210) Søknadsnr.: 200300929 
(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.: 0794106 
(210) Søknadsnr.: 200300932 
(730) Innehaver: Parfums Givenchy, 77, rue Anatole 

France, F-92300 Levallois Perret, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 0794159 
(210) Søknadsnr.: 200300947 
(730) Innehaver: STADA Arzneimittel AG, 

Stadastrasse 2-18, 61118 BAD 
VILBEL, DE 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794258 
(210) Søknadsnr.: 200300980 
(730) Innehaver: Innothera Topic International, 7-9 

avenue Francois Vincent Raspail, F-
94110 Arcueil, FR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794266 
(210) Søknadsnr.: 200300982 
(730) Innehaver: GT Line SRL, 50/52, via del Lavoro, I-

40056 Crespellano, IT 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794409 
(210) Søknadsnr.: 200301166 
(730) Innehaver: Altana AG, Herbert-Quandt-Haus, Am 

Pilgerrain 15, 61352 BAD HOMBURG 
V D HÖHE, DE 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794530 
(210) Søknadsnr.: 200301207 
(730) Innehaver: AEH SA, Rue Bara 30, B-1070 

Brussel (Anderlecht), BE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794619 
(210) Søknadsnr.: 200301230 
(730) Innehaver: Lorenz Hoser, Teltower Strasse 19, 

D-13597 Berlin, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794643 
(210) Søknadsnr.: 200301233 
(730) Innehaver: Lorenz Hoser, Teltower Strasse 19, 

D-13597 Berlin, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 0794644 
(210) Søknadsnr.: 200301234 
(730) Innehaver: Lorenz Hoser, Teltower Strasse 19, 

D-13597 Berlin, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794816 
(210) Søknadsnr.: 200301283 
(730) Innehaver: Trital Beheer BV, Mandenmakerstraat 

41, NL-3194 DA Hoogvliet, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795310 
(210) Søknadsnr.: 200301580 
(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, 02200 

ESBO, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795627 
(210) Søknadsnr.: 200301774 
(730) Innehaver: Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve 

Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga 
Cendere Yolu No: 10, 80670 Levent, 
Istanbul, TR 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795756 
(210) Søknadsnr.: 200301807 
(730) Innehaver: Deutsche Hyp Deutsche 

Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg 
AG, Taunusanlage 9, D-60329 
Frankfurt am Main, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796214 
(210) Søknadsnr.: 200302226 
(730) Innehaver: Pedrini Cosmetici SrL, Via Maronere, 

56/58, I-25066 Lumezzane, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796456 
(210) Søknadsnr.: 200302289 
(730) Innehaver: Appel Feinkost GmbH & Co KG, 

Grosse Elbstrasse 133, D-22767 
Hamburg, DE 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 0796632 
(210) Søknadsnr.: 200302415 
(730) Innehaver: International Mobile Satellite 

Organization, 99 City Road, London 
EC1Y 1AX, England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796642 
(210) Søknadsnr.: 200302419 
(730) Innehaver: Wilkinson Sword GmbH, Postfach 

100523, D-42648 Solingen, DE 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796730 
(210) Søknadsnr.: 200302445 
(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International 

GmbH, 55218 INGELHEIM, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796738 
(210) Søknadsnr.: 200302448 
(730) Innehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, 

D-13403 Berlin, DE 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796767 
(210) Søknadsnr.: 200302457 
(730) Innehaver: Brand New SrL, 37, Via Marconi, I-

35010 San Pietro in Gu, IT 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0796965 
(210) Søknadsnr.: 200302512 
(730) Innehaver: Vranken Pommery Monopole, 

Château des Castaignes, F-51270 
Montmort Lucy, FR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797014 
(210) Søknadsnr.: 200302521 
(730) Innehaver: Adisoft AG, Steinhäuserstrasse 12, D-

76135 Karlsruhe, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 0797018 
(210) Søknadsnr.: 200302523 
(730) Innehaver: Heraeus Noblelight GmbH, 

Heraeusstrasse 12-14, 63450 
HANAU, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797238 
(210) Søknadsnr.: 200302578 
(730) Innehaver: Nomen International SA, 102 rue du 

Faubourg Saint-Honorè, F-75008 
Paris, FR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797435 
(210) Søknadsnr.: 200302789 
(730) Innehaver: GIRA Giersiepen GmbH & Co KG, 

Dahlienstrasse, D-42477 
Radevormwald, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797547 
(210) Søknadsnr.: 200302947 
(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.: 0797548 
(210) Søknadsnr.: 200302948 
(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.: 0797797 
(210) Søknadsnr.: 200303020 
(730) Innehaver: PM-International AG, 17, rue des 

Gaulois, 1618 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0797806 
(210) Søknadsnr.: 200303023 
(730) Innehaver: Time Max (HK) Ltd, Gloucester 

Tower, 39/F-The Landmark, 11 
Redder Street, Central, HK 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 0798157 
(210) Søknadsnr.: 200303275 
(730) Innehaver: Geoservices, 7, Rue Isaac Newton, 

B.P.20, F-93150 Le Blanc Mesnil, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0798546 
(210) Søknadsnr.: 200303607 
(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.: 0804707 
(210) Søknadsnr.: 200306925 
(730) Innehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, 

D-13403 Berlin, DE 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 116749 
(210) Søknadsnr.: 19823948 
(730) Innehaver: BSN Medical Ltd, Brierfield Mills, 

Briefield, Nelson, Lancashire BB9 
5NJ, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 116810 
(210) Søknadsnr.: 19822718 
(730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25 

Berkeley Square, W1X6HT LONDON, 
GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117021 
(210) Søknadsnr.: 19810471 
(730) Innehaver: Icore International Ltd, 765 Finchley 

Road, London NW11 8DS, England, 
GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117111 
(210) Søknadsnr.: 19830433 
(730) Innehaver: Samick Musical Instruments Co Ltd, 

No 424, Chongchon-dong, Pupyung-
ku, Inchon City, KR 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 Oslo, 0301, NO 
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(111) Reg.nr.: 117807 
(210) Søknadsnr.: 19831775 
(730) Innehaver: Arthur Guiness Son & Co (Dublin) 

Ltd, Dublin, IE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118551 
(210) Søknadsnr.: 19831688 
(730) Innehaver: Peca-Verbundtechnik GmbH, Pressig, 

DE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 149303 
(210) Søknadsnr.: 19901060 
(730) Innehaver: Frigoglass Commercial Refrigeration 

SAIC, 44, Kifissias Ave., 15125 
MAROUSSI, GR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 153037 
(210) Søknadsnr.: 19910038 
(730) Innehaver: Rieber & Søn AB, c/o Rieber Folie, 

Box 521, 37225 RONNEBY, SE 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 161640 
(210) Søknadsnr.: 19881261 
(730) Innehaver: Allinson LTD, West Byfleet, Surrey, 

England, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 161806 
(210) Søknadsnr.: 19913948 
(730) Innehaver: Parker Pen Products, 101 Syon Lane, 

Isleworth, Middlesex TW9 5NP, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162060 
(210) Søknadsnr.: 19904631 
(730) Innehaver: Roto Smeets De Boer Holding BV, 

Zeverijnstraat 6, NL-1216 GK 
Hilversum, NL 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 162335 
(210) Søknadsnr.: 19926500 
(730) Innehaver: Vredestein Banden BV, Ir. E.L.C. 

Schiff Sr.-Straat 370, NL-7547 RD 
Enschede, NL 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162394, 165432 
(210) Søknadsnr.: 19931146, 19934574 
(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL 

ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162600 
(210) Søknadsnr.: 19931642 
(730) Innehaver: Pipeline Integrity International Ltd, 21 

Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162649 
(210) Søknadsnr.: 19924567 
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 

Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, 
US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162853 
(210) Søknadsnr.: 19931257 
(730) Innehaver: Sherwood Services AG, 

Schwertstrasse 9, CH-8200 
Schaffhausen, CH 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162946 
(210) Søknadsnr.: 19926077 
(730) Innehaver: Radcrete Pacific PTY LTD, Double 

Bay, NSW, AU 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163054 
(210) Søknadsnr.: 19922260 
(730) Innehaver: NEWELL OPERATING COMPANY, 

Freeport, IL, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163065 
(210) Søknadsnr.: 19923187 
(730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson 

Street, IL61032 FREEPORT, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 164058 
(210) Søknadsnr.: 19903962 
(730) Innehaver: The Peninsular and Oriental Steam 

Navigation CO, London, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 164477 
(210) Søknadsnr.: 19930884 
(730) Innehaver: Stahl International BV, Sluisweg 10, 

NL5145PE WAALWIJK, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 177059 
(210) Søknadsnr.: 19946415 
(730) Innehaver: Henkel KHaA, Henkelstrasse 67, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200211154 
(730) Innehaver: Victory Challenge AB, Box 2095, S-

103 13 Stockholm, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200302682 
(730) Innehaver: Nopal AS, Billingstadsletta 25, 1376 

Billingstad, 1376, NO 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200302729 
(730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery 

Road, CA92618 IRVINE, US 
(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 Bergen, 5817, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200304439 
(730) Innehaver: Firma-Katalogen v/Vibeke Lindström 

Eriksen, Postboks 663, Sentrum, 
0106 Oslo, 0106, NO 

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

   
 

(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200305010 
(730) Innehaver: Senter for Produktutvikling i 

Næringsmiddelindustri, Postboks 
5946, 0308 Oslo, 0308, NO 

(740) Fullmektig: Accuro Advokatfirma MNA, 
Værftsgt.1c, 1511 MOSS, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200308994 
(730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200400661 
(730) Innehaver:  
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 202196 
(210) Søknadsnr.: 199913328 
(730) Innehaver: Galen (Chemicals) Ltd, Belgard Road, 

Tallagth DUBLIN, IE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 21756 
(210) Søknadsnr.: 25650 
(730) Innehaver: Daks Simpson Group PLC, London, 

GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 21846 
(210) Søknadsnr.: 25681 
(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.: 44129 
(210) Søknadsnr.: 54759 
(730) Innehaver: Abbott Laboratories, 14th Street & 

Sheridan Road, IL60064 NORTH 
CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 63551 
(210) Søknadsnr.: 77473 
(730) Innehaver: Champagne Moët & Chandon SA, 20, 

avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, FR 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007, Majorstuen, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 78760 
(210) Søknadsnr.: 100400 
(730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, 2601 

Beltline Road, TX75006-5401 
CARROLLTON, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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Rettelser 
 
I Nvmt nr. 28 ble ordmerket BLAZE kunngjort to 
ganger med forskjellige reg.nr.  
Riktig reg.nr. er 223565. 
 
I Nvmt nr. 21 ble reg.nr. 223023 kunngjort med feil i 
vare-/tjenestefortegnelsen. Registreringen blir 
kunngjort på nytt på side 3 i dette tidende. 
 
I Nvmt nr. 25 ble reg.nr. 223217 kunngjort med feil i 
vare-/tjenestefortegnelsen. Registreringen blir 
kunngjort på nytt på side 3 i dette tidende. 
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