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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.: 223853 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200307917 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPEED ERASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPEED ERASE 

(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 og viskelærpenner. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223854 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200307922 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

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

(730) Innehaver: 
 Beverage Partners Worldwide SA , In der Luberzen 42, 

CH-8902 Urdorf, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig ferdiglagede, 

tebaserte drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223855 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308154 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(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: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøtiske preparater, nemlig antibiotika. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223856 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308224 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONSTER RECORDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONSTER RECORDS 

(730) Innehaver: 
 Monster Media AS , Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 Jar, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; grammofonplater, 
dvd-plater og cd-plater (audio-video). 
41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
utgivelse av musikk på cd-plater. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223857 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308245 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUNK METAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUNK METAL 

(730) Innehaver: 
 KK Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd) , 4-

31-8, Yoyogi, Shibuya-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspillprogramvare; videospillprogramvare; 

lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og 
halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller 
underholdning; audiovisuelle innspillinger i form av optiske 
disker, magnetiske disker og/eller halvledende ROM'er 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
forhåndsinnspilte kompaktdisker inneholdende musikk; 
forhåndsinnspilte digitale videodisketter inneholdende 
musikk, animasjon og/eller underholdning; 
forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk, 
animasjon og/eller underholdning; dekorative magneter; 
musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; 
videospillmaskiner; tastaturer; styrespaker joysticker); 
kontrollere til videospill; nedlastbar computergrafikk; 
nedlastbar computergrafikkanimasjon; nedlastbar musikk. 
16 Strategihåndbøker for dataspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede historier; computergrafikkunstbøker; musikalske 
poengbøker; tegneserier; magasiner; plakater; 
klistremerker; papirbannere; kalendere; postkort; byttekort; 
fotografier; stativer for fotografier; skrivesaker. 
41 Bringe tilveie dataspill og videospill på direkte 
datalinje; bringe til veie informasjon angående 
dataspillstrategier og videospillstrategier via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223858 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308329 
(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:  
 Snøfrisk 

(730) Innehaver: 
 Tine BA , Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meieriprodukter, melkeprodukter, oster, 

smørbare oster laget av geitemelk og/eller kumelk. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 223859 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308364 
(220) Inndato: 2003.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DWPI FIRST VIEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DWPI FIRST VIEW 

(730) Innehaver: 
 Derwent Information Ltd , Derwent House, 14 Great Queen 

Street, WC2B5DF LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 42 Tilby søketjenester, granskingstjenester og 
undersøkelsestjenester vedrørende patent via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223860 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308557 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARLITE. 

(730) Innehaver: 
 KAWAT AS , Lilloe Olsens v. 11, 0489 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lamper, belysning, herunder utelamper. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223861 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308558 
(220) Inndato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARLITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARLITE 

(730) Innehaver: 
 KAWAT AS , Lilloe Olsens v. 11, 0489 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lamper, belysning, herunder utelamper. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223862 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308960 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lee Cooper 

(730) Innehaver: 
 Vivat Holdings Ltd , 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UL, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og trykte publikasjoner; bøker, 

tidsskrifter; periodiske tidsskrifter og tilleggshefter; brosjyrer 
og kataloger; faktablader, brosjyrer og foldere; papp og 
pappartikler; skrivesaker og papirvarer; dekalkeringer; 
trykk, permer, mapper og papirblokker; penner, blyanter, 
crayon (fettstifter), penaler, viskelær, linjaler, posters, 
markeringstusjer, blyantspissere, bilder og trykk, 
klistremerker, papirvekter, dagbøker og kalendere ; 
tegneapparater, pensler og bokser; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223863 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308961 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Vivat Holdings Ltd , 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UL, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og trykte publikasjoner; bøker, 

tidsskrifter; periodiske tidsskrifter og tilleggshefter; brosjyrer 
og kataloger; faktablader, brosjyrer og foldere; papp og 
pappartikler; skrivesaker og papirvarer; dekalkeringer; 
trykk, permer, mapper og papirblokker; penner, blyanter, 
crayon (fettstifter), penaler, viskelær, linjaler, posters, 
markeringstusjer, blyantspissere, bilder og trykk, 
klistremerker, papirvekter, dagbøker og kalendere ; 
tegneapparater, pensler og bokser; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223864 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308962 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEE COOPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEE COOPER 

(730) Innehaver: 
 Vivat Holdings Ltd , 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UL, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og trykte publikasjoner; bøker, 

tidsskrifter; periodiske tidsskrifter og tilleggshefter; brosjyrer 
og kataloger; faktablader, brosjyrer og foldere; papp og 
pappartikler; skrivesaker og papirvarer; dekalkeringer; 
trykk, permer, mapper og papirblokker; penner, blyanter, 
crayon (fettstifter), penaler, viskelær, linjaler, posters, 
markeringstusjer, blyantspissere, bilder og trykk, 
klistremerker, papirvekter, dagbøker og kalendere ; 
tegneapparater, pensler og bokser; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223865 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200300299 
(220) Inndato: 2003.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SmartLink 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SmartLink 

(730) Innehaver: 
 Lehman Brothers Inc , 745 Seventh Avenue, NY10285 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Fremskaffelse av utenlansk valuta i forbindelse 

med investeringstransaksjoner. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223866 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308997 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHATEAU KSARA LE VIN DU LIBAN 

(730) Innehaver: 
 Chateau Ksara SAL , Avenue Charles Malek Imm Nakhlè 

Hanna, Beirut, LB 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker( unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 223867 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308998 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SINGLE MARQUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SINGLE MARQUE 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur #8500, 

Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

 32 ØI og maltholdige drikkevarer; ikke-
alkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av 
drikker; drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige 
drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. 
33 Alkoholholdige drikker; rom; alkoholholdige 
cocktailblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223868 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308999 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUERVO CLASICO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUERVO CLASICO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur #8500, 

Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

 32 ØI og maltholdige drikkevarer; ikke-
alkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av 
drikker; drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige 
drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. 
33 Alkoholholdige drikker; rom; alkoholholdige 
cocktailblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223869 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200309224 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.17 US 76/509,195 
(540) Gjengivelse av merket: 

RYAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RYAN 

(730) Innehaver: 
 Cushman Inc , 40 Westminister Street, Providence, RI 

02903-2596, US 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Jordbruks-, landbruks-, anleggs- og 
hagebruksmaskiner; jordbruks-, landbruks-, anleggs- og 
hagebruksredskaper (andre enn manuelt drevne); maskiner 
og utstyr (annet enn manuelt drevne) for behandling, 
flytting, opparbeidelse og vedlikehold av gressmatter, 
gressplener og torv; utstyr for behandling og opparbeiding 
av torv, gressmatter, plener, av golfbaner, sportsarenaer, 
eiendommer, nemlig maskiner for innsamling, transport og 
nylegging av gresstorv (sod rollers), maskiner for kutting av 
gresstorv for anbringelse og opparbeiding av plen på annen 
lokalisering (sod cutters), maskiner for anbringelse av 
gresstorv på andre transportmidler for videre transport (sod 
loaders), maskiner for gjennomhulling av gresstorv for å 
bedre lufttilstrømming, vannopptak og næringsopptak (sod 
spikers), maskiner for sammenføying av kanter på 
tilgrensende torvstykker (sod splicers), maskiner for 
gjennomhulling av gresstorv for å bedre lufttilstrømming, 
vannopptak og næringsopptak og for innsamling av 
overskuddsjord (sod corkers), trommelgressklippere (sod 
renovators), maskiner for innsamling av løv, kvister og 
annet avfall fra gressplenoverflater (sod lawn sweepers), 
maskiner for distribusjon av flytende eller granulære 
gjødningsstoffer på gressplenoverflater (sod lawn feeders), 
maskiner for fjerning av dødt gress fra gressplener (sod 
lawn dethatchers), maskiner for utgraving av drensrenner i 
og/eller undergressplen for senere anbringelse av kabler, 
rør eller andre gjenstander under plenoverflaten (sod and 
turf trenchers), vertikalgressklippere (sod and lawn vertical 
mowers), maskiner for anbringelse av rør og kabler i 
anbrakte drensrenner og andre installasjoner under 
torvoverflaten (underground pipe and wire installers), 
maskiner for innsamling av overskuddsjord fra annen 
behandling av gressplener (sod and turf aerating core 
removers), maskiner for spredning og fordeling av jord, 
halm eller andre materialer på bakken eller pa en 
plenoverflate (sod and turf top-dressing levelers), maskiner 
for tilkopling til kjøretøyer for transport gresstorv- og 
gressdekkeutstyr (sod and turf equipment trailers), 
maskiner for opparbeidelse og omskyfling av 
gresspienoverflater for fjerning av overskuddsmateriale, 
ugress eller annet materiale, for gjenoppretting av flatt 
gress til oppreist posisjon, eller for opparbeidelse av 
åpninger/tomrom i en gressplen for omsåing, jordtilførsel 
eller gjødsling (sod and turf cultivators), maskiner for 
kutting eller klipping av gressplen til en i hovedsak vertikal 
kant langs innkjørsler eller fortau (sod and turf edgers), 
maskiner for fjerning av kuttet eller oppstrimlet gresstorv, 
for sammenrulling og etterfølgende transport til en annen 
lokalisering (sod and turf strippers). 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223870 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200309520 
(220) Inndato: 2003.10.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISITECH 

(730) Innehaver: 
 Visitech AS , Postboks 616, 3003 Drammen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, projeksjonsapparater, trykte kretser, 
apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av 
lyd og bilder. 
42 Teknologiske tjenester, tekniske konsultasjoner, 
ingeniørvirksomhet, ingeniørtjenester i form av vurdering og 
forskning innen teknologi og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223872 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200309521 
(220) Inndato: 2003.10.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUXBEAM 

(730) Innehaver: 
 Visitech AS , Postboks 616, 3003 Drammen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, projeksjonsapparater, trykte kretser, 
apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av 
lyd og bilder. 
42 Teknologiske tjenester, tekniske konsultasjoner, 
ingeniørvirksomhet, ingeniørtjenester i form av vurdering og 
forskning innen teknologi og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223873 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200309522 
(220) Inndato: 2003.10.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUXBEAM BY VISITECH 

(730) Innehaver: 
 Visitech AS , Postboks 616, 3003 Drammen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, projeksjonsapparater, trykte kretser, 
apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av 
lyd og bilder. 
42 Teknologiske tjenester, tekniske konsultasjoner, 
ingeniørvirksomhet, ingeniørtjenester i form av vurdering og 
forskning innen teknologi og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223874 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308351 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223875 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308353 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; 
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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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223876 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200301663 
(220) Inndato: 2003.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTENT SHOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTENT SHOP 

(730) Innehaver: 
 DN Nye Medier AS , Grev Wedelsplass 9, 0107 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Aviser laget på elektroniske medier, nedlastbar. 

42 Vedlikehold og opprettelse av websider for 
andre; fremskaffelse av en søkemotor på Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223877 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200308349 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223878 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200303987 
(220) Inndato: 2003.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIBALI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIBALI 

(730) Innehaver: 
 Romo Hermanas SA de CV , Kepler No. 49-B,Colonia 

Nueva Anzures,  MEXICO D.F., MX 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker; brennevin og likører 
inneholdende rum, cocktailer inneholdende rum, rum og 
smakstilsatt rum. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223879 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200301662 
(220) Inndato: 2003.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNHOLDSBUTIKKEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNHOLDSBUTIKKEN 

(730) Innehaver: 
 DN Nye Medier AS , Grev Wedelsplass 9, 0107 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Aviser laget på elektroniske medier, nedlastbar. 

42 Vedlikehold og opprettelse av websider for 
andre; fremskaffelse av en søkemotor på Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223880 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200305247 
(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:  
 PRODUCTS OF SCOTLAND ROYAL CASTLE Finest 

Blended SCOTCH WHISKY SELECT BLEND Specially 
Selected 

(730) Innehaver: 
 Arcus AS , Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 

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

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

 33 Alkoholholdige drikker fra Skottland (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223881 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200307718 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Diageo Brands BV , Molenwerf 10-12, 1014BG 

AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 223882 
(151) Reg.dato.: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Søknadsnr.: 200307721 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Diageo Brands BV , Molenwerf 10-12, 1014BG 

AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 223883 
(151) Reg.dato.: 2004.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.16 

(210) Søknadsnr.: 200308151 
(220) Inndato: 2003.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIGINAL BARTENDERS COCKTAILS 

(730) Innehaver: 
 Chatam International Inc , 103 Springer Building 3411 

Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 
(740) Fullmektig: 

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

 33 Ferdigblandede alkoholholdige cocktails. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223884 
(151) Reg.dato.: 2004.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.16 

(210) Søknadsnr.: 200304748 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASO CANALI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASO CANALI 

(730) Innehaver: 
 E & J Gallo Winery , P.O. Box 1130, CA95354 MODESTO, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223885 
(151) Reg.dato.: 2004.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.16 

(210) Søknadsnr.: 200307730 
(220) Inndato: 2003.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nmf NORGES MOTORSPORTFORBUND 

(730) Innehaver: 
 Norges Motorsportforbund , Postboks 2311 Strømsø, 3003 

Drammen, NO 
(740) Fullmektig: 

 Torkildsen, Tennøe & Co ANS v/Jacob Solheim , 
Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Oljer og fett til industrielt formål; smøremidler; 

støvbindemidler og brensel (herunder motordrivstoffer). 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, fotografer, skrivesaker og papirvarer, 
instruksjon- og undervisningsmateriell, plastemballasje, 
trykktyper, klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
28 Spill, spillkort og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, herunder motorstevner/motorløp. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223886 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200306020 
(220) Inndato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BATTLE CHEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BATTLE CHEST 

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

Angeles, CA 90045, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Software til computerspill og 
instruksjonsmanualer solgt dermed; forhåndsinnspilte 
spillefilmer og fjernsynsfilmer; audiokassetter, 
videokassetter; DVD'er, CD'er og CD-ROM'S som viser 
partitur og dialog; apparater til opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; dataprogramvare for 
underholdning i form av spill som er i stand til å bli spilt på 
en personlig datamaskin, fjernsynspillesystem, flyttbare 
spillesystemer eller verdensomspennende datanettverk. 
28 Elektroniske spill, håndholdte enheter for spill av 
elektroniske spill. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223887 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200301358 
(220) Inndato: 2003.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFINITEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INFINITEC 

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

75039-2298, US 
(740) Fullmektig: 

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

 4 Fett for bilmotorer. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 223888 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200306235 
(220) Inndato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUOVA BY ELLOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUOVA BY ELLOS 

(730) Innehaver: 
 Ellos AS , Sofiemyrvn.4, 1412 Sofiemyr, NO 

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

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

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Sammenstilling av varesortiment for annens 
regning via globale nettverk; markedsføring og 
kundeinformasjon i forbindelse med detaljhandelssalg, 
postordresalg og formidling av tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223889 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200306021 
(220) Inndato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 vital by wasa 

(730) Innehaver: 
 Wasabröd AB , S- 113 85 Stockholm, SE 

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

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

snacks inneholdende frukter og/eller nøtter. 
30 Bakverk og konditorvarer; konfektyrer; 
kornbaserte snakcs; sjokolade. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223890 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200309915 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYMATECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLYMATECH 

(730) Innehaver: 
 Polymatech Co Ltd , 4-8-16 Nihounbashi-Honcho Chou-ku, 

Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonsredskaper, inklusiv 

mobiltelefoner, personlige digitale assistenter, lydutstyr, 
trådløse- og trådkommunikasjonsapparater, audiovisuelle 
apparater, kontorautomasjonsutstyr; brytere for tids- og 
voluminnstilling; elektroniske kontroller for tungt maskineri; 
kontrolldeler for personlige digitale assistenter; 
trykksensitive følere; systemtastaturer for mobiltelefoner, 
personlige datamaskiner, fjernkontroller, personlige digitale 
assistenter; ledende og ikke-ledende gummibtytere, nemlig 
panelbrytere og kontaktgummibrytere, for 
kontorautomatiseringsutstyr slik som 
mobilkommunikasjonsapparater, telefoner, kalkulatorer, 
elektroniske husholdningsapparater, 
tekstbehandlingsmaskiner, personlige datamaskiner, 
måleapparater, lydutstyr, personlige digitale assistenter og 
alle andre elektroniske redskaper som krever brytere 
(keyboard input apparatus); høyytelsesgummiruller og -
laserstråleskriverblad (blader for enhetlig lagtykkelse på 
blekkstrålen for skrivere) for telefaksmaskiner, skrivere og 
kompaktdiskspillere; gummidempere for 
computerperiferiutstyr inklusiv tynne 
høyhastighetsapparater for optiske plater og 
høyhastighetslydutstyr; elastomere koplinger fremstilt av 
ledende og ikke-ledende gummi, inklusiv 
mikrostripekoplinger, brukt til å forbinde 
vinduer/skjermvisninger av flytende krystall (LCD) til trykte 
kretskort til bruk i telekommunikasjonsutstyr og 
multimediarelaterte produkter inklusiv kalkulatorer, digitale 
ur, klokker, tekstbehandlingsmaskiner, 
kontorautomatiseringsutstyr, mikrofoner til telefoner, 
høyttalere, og alt annet elektronisk utstyr; dempere til bruk 
med elektroniske produkter, nemlig oljedempere, 
luftdempere, lanternedempere (dempere til optiske disker til 
bilnavigering, CD, MD, DVD), pick-up dempere og 
anisotropiske dempere; støtdempere brukt i 
computerperiferiutstyr og digitale lydsystemer og som 
antistøt- og antivibrasjonsjonsinnretninger; bilelektronikk 
inklusiv lydsystemer til biler, brytere i kjøretøyer, 
kontrollfølere for kollisjonsputer (air bags); koplinger, 
inklusiv mikrostripekoplinger for kjøretøyselektronikk; 
elektro-selvlysende innretninger for bakgrunnslys og 
vinduer/skjermvisninger av flytende krystall (LCD); 
elektroniske kretser. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223891 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200309916 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Polymatech Co Ltd , 4-8-16 Nihounbashi-Honcho Chou-ku, 

Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonsredskaper, inklusiv 

mobiltelefoner, personlige digitale assistenter, lydutstyr, 
trådløse- og trådkommunikasjonsapparater, audiovisuelle 
apparater, kontorautomasjonsutstyr; brytere for tids- og 
voluminnstilling; elektroniske kontroller for tungt maskineri; 
kontrolldeler for personlige digitale assistenter; 
trykksensitive følere; systemtastaturer for mobiltelefoner, 
personlige datamaskiner, fjernkontroller, personlige digitale 
assistenter; ledende og ikke-ledende gummibtytere, nemlig 
panelbrytere og kontaktgummibrytere, for 
kontorautomatiseringsutstyr slik som 
mobilkommunikasjonsapparater, telefoner, kalkulatorer, 
elektroniske husholdningsapparater, 
tekstbehandlingsmaskiner, personlige datamaskiner, 
måleapparater, lydutstyr, personlige digitale assistenter og 
alle andre elektroniske redskaper som krever brytere 
(keyboard input apparatus); høyytelsesgummiruller og -
laserstråleskriverblader (blader for enhetlig lagtykkelse på 
blekkstrålen for skrivere) for telefaksmaskiner, skrivere og 
kompaktdiskspillere; gummidempere for 
computerperiferiutstyr inklusiv tynne 
høyhastighetsapparater for optiske plater og 
høyhastighetslydutstyr; elastomere koplinger fremstilt av 
ledende og ikke-ledende gummi, inklusiv 
mikrostripekoplinger, brukt til å forbinde 
vinduer/skjermvisninger av flytende krystall (LCD) til trykte 
kretskort til bruk i telekommunikasjonsutstyr og 
multimediarelaterte produkter inklusiv kalkulatorer, digitale 
ur, klokker, tekstbehandlingsmaskiner, 
kontorautomatiseringsutstyr, mikrofoner til telefoner, 
høyttalere, og alt annet elektronisk utstyr; dempere til bruk 
med elektroniske produkter, nemlig oljedempere, 
luftdempere, lanternedempere (dempere til optiske disker til 
bilnavigering, CD, MD, DVD), pick-up dempere og 
anisotropiske dempere; støtdempere brukt i 
computerperiferiutstyr og digitale lydsystemer og som 
antistøt- og antivibrasjonsjonsinnretninger; bilelektronikk 
inklusiv lydsystemer til biler, brytere i kjøretøyer, 
kontrollfølere for kollisjonsputer (air bags); koplinger, 
inklusiv mikrostripekoplinger for kjøretøyselektronikk; 
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elektro-selvlysende innretninger for bakgrunnslys og 
vinduer/skjermvisninger av flytende krystall (LCD); 
elektroniske kretser. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223892 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200308496 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.08 CA 
(540) Gjengivelse av merket: 

VECTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VECTOR 

(730) Innehaver: 
 Sport Maska Inc , 2 Place Alexis-Nihon 3500, de 

Maisonneuve Blvd West, Suite 1210, QCH3Z3C1 
MONTREAL, CA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hockeyhjelmer, hockeyvisirer og 

hockeyhjelmgitter. 
25 Dusjsandaler. 
28 Ishockeyskøyter, skøyter for rulleskøytehockey, 
in-lineskøyter til rekreasjonsbruk, kunstløpsskøyter, 
hockeykøller, hockeymålvaktkøller, hockeykølleskaft, 
hockeykølleblad, beskyttende hockeybukser, 
leggbeskyttere til hockey, skulderpolstringer til hockey, 
albuepolstringer til hockey, hockeyhansker, utstyr til 
hockemålvakter, ansiktsmasker til hockey, masker til 
hockeymålvakter, hoftebeskyttere til hockey, bukser til 
rulleskøytehockey, hockeybager (bager til hockeyutstyr), 
bærebager, skøytebeskyttere, skøytetrekk, skøyteblader, 
skøytebladholdere, munnbeskyttere. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223893 
(151) Reg.dato.: 2004.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.19 

(210) Søknadsnr.: 200303194 
(220) Inndato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEMS KONTROLL-ABC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEMS KONTROLL-ABC 

(730) Innehaver: 
 Oslo Kemnerkontor , 0037 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Saksbehandlerhåndbok ( bøker i papirformat. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223894 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200309958 
(220) Inndato: 2003.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAVEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAVEO 

(730) Innehaver: 
 Caveo Holding AS , Postboks 2086, 5504 HAUGESUND, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling dertil; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223895 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200206079 
(220) Inndato: 2002.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEC.NET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEC.NET 

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

Princeton, NJ 08540, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223896 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200210542 
(220) Inndato: 2002.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCKET COLLECTION 

(730) Innehaver: 
 The Topps Company Inc , One Whitehall Street, New York, 

NY 10004-2109, US 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
papirprodukter, herunder samlekort, klistremerker, 
fotoalbum samt miniatyrversjoner av slike. 
30 Konfektyrer, nemlig sukkertøy og godterier. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223897 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200210541 
(220) Inndato: 2002.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POCKET FOOTBALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCKET FOOTBALL 

(730) Innehaver: 
 The Topps Company Inc , One Whitehall Street, New York, 

NY 10004-2109, US 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
papirprodukter, herunder samlekort, klistremerker, 
fotoalbum samt miniatyrversjoner av slike. 
30 Konfektyrer, nemlig sukkertøy og godterier. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223898 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200300897 
(220) Inndato: 2003.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTOR 

(730) Innehaver: 
 Actor Fordringsforvaltning AS , Postboks 205, 2302 Hamar, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Finansiell virksomhet; inkassovirksomhet; 
fordringsadministrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223899 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308316 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYZEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYZEL 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, US 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223900 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308317 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYGAZIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYGAZIL 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, US 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223901 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308318 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYGACIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYGACIL 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, US 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223902 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308315 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZATYCIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZATYCIL 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, US 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223903 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200304972 
(220) Inndato: 2003.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKANDITEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKANDITEK 

(730) Innehaver: 
 Oddbjørn Grøtta, Engveien 2, 1920 Sørumsand, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner, datamaskinprogrammer, 

datatekniske produkter. 
38 Tjenester for telekommunikajon. 
42 Tjenester for design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer.Teknologiske og industrielle tjenester 
for analyse og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223904 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 199912827 
(220) Inndato: 1999.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACLINE 

(730) Innehaver: 
 Morgan Adhesives Co , 4560 Darrow Road, Stow, OH 

44224, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Brytbart dekkpapir med svekningsområde for 

laminater med et trykkfølsomt klebemiddellag. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 223905 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308354 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio-og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223906 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308979 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORG BRYGGERIER SARPSBORG NORGE BORG ØL 

KLASSE D PREMIUM BRAND 4.7% VOL 
(730) Innehaver: 

 Hansa Borg Bryggerier ASA , Postboks 24 Kokstad, 5863 
Bergen, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223907 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308977 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORG BRYGGERIER SARPSBORG NORGE Oktoberøl 

Jodel-didel-dadel-dei! BORG GLEDEN VED Å VÆRE 
TØRST 

(730) Innehaver: 
 Hansa Borg Bryggerier ASA , Postboks 24 Kokstad, 5863 

Bergen, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223908 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308978 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORG 

(730) Innehaver: 
 Hansa Borg Bryggerier ASA , Postboks 24 Kokstad, 5863 

Bergen, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223909 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308956 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VARMEFAG 

(730) Innehaver: 
 Varmefag AS , Torvgaten 64, 1632 Gamle Fredrikstad, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Ildsteder; peiser; ovner; tilbehør til forannevnte 

varer. 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 223910 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308359 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223911 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308360 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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; 
hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage 
lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; 
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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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli.  

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223912 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308358 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223913 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308361 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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 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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet;sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
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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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223916 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200308357 
(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 CDopptakere; DVD-
spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; 
videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-
spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; 
kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; 
kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; 
datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; 
printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til 
datamaskiner; 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 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; 
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av 
spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og 
videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdning og produkter med interaktivt innhold for 
distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og 
videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og 
via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av 
underholdning, nyheter og informasjon via 
kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; 
temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, 
tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av 
forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; 
tivoli. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223917 
(151) Reg.dato.: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Søknadsnr.: 200309482 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 tlc 

(730) Innehaver: 
 Stabenfeldt AS , Postboks 8054, 4003 STAVANGER, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; parfymerivarer; eteriske oljer; 

hårprodukter; kosmetikk 
(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 223920 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200206077 
(220) Inndato: 2002.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oyster 

(730) Innehaver: 
 Oystertec plc , Kemutec House, Springwood Way, 

Tytherington, Macclesfield SK10 2AD, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Adaptere eller koblingsstykker for rør; luftrør; 
metallvarer for bruk sammen med rør, nemlig 
rørforbindelser, røradaptere, nemlig vinkelrør, T-formede 
rør, 0-ringer, sekskantede plugger, sekskantede hoder, 
plugger, blindplugger, rørnipler og rørkoplinger; 
metallrørfesteanordninger, nemlig sviveler, 
opphengsbøyler, knastmønstrede plater, klemmer, rørstag, 
rørbraketter, opphengingsanordninger, klips og ringer, 
klemmeforbindelser av metall for rør; klemmeforbindelser 
for rør for sentralvarmeinstallasjoner; klemmer eller bøyler 
for kabler og rør; belagte aluminiumsbeslag for rør; krager 
av metall for rørfesting; koblingsrør; koblinger; flenser; 
henglser; hydrauliske koblinger; forbindelser for rør i form 
av maskindeler; forbindelser for rør i form av 
sanitærinstallasjonsdeler; forbindelser for rør i form av 
varmeinstallasjonsdeler; gassrørdeler og  -forbindelser; 
ventiler for kontroll av flyt av væsker eller gasser i 
rørledninger; forbindelsesfester; forbindelser eller beslag 
for rør for å sammenføye eller avslutte hydrauliske rør, 
rørledninger og slanger. 
8 Hånddrevet verktøy for bruk med rør eller 
slanger. 
11 Rør, rørledninger eller armaturer for 
sanitærformål; rør, slanger eller armaturer for 
oppvarmingsformål; forbindelser av metall og ikke-
metalliske forbindelser for rør, slanger eller armaturer for 
varmevekslere, ikke-metalliske forbindelser og 
knutepunktforbindelser for rør, slanger eller armaturer for 
oppvarming eller sanitære formål, nemlig 
spillvannsanitæranlegg; ikke-metalliske radioatorender for 
bruk i forbindelse med radiatorventiler for isolasjon av 
radiatorinnhold; radiatordeler, nemlig braketter og 
skjøtestykker som gjør det mulig å svinge radiatorer vekk 
fra vegger; varmtvannstankdeler, nemlig metallrør for 
tilkobling av varmtvannstanker til sanitæranlegg. 
17 Ikke-metalliske forbindelser for rør eller slanger; 
ekspansjonsforbindelser; hydrauliske forbindelser; 
skjøteforbindelser, skjøteforbindelser for rør i form av 
sanitærinstallasjonsdeler; rørforbindelser for 
drivstoffledninger. 
19 Rør, hylser eller forbindelser for stillasformål. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223921 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200206076 
(220) Inndato: 2002.07.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Oystertec 

(730) Innehaver: 
 Oystertec plc , Kemutec House, Springwood Way, 

Tytherington, Macclesfield SK10 2AD, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Adaptere eller koblingsstykker for rør; luftrør; 
apparater for festing til rør; klemmeforbindelser av metall 
for rør; klemmeforbindelser for rør for 
sentralvarmeinstallasjoner; klemmer eller bøyler for kabler 
og rør; belagte aluminiumsbeslag for rør; krager av metall 
for rørfesting; koblingsrør; koblinger; flenser; henglser; 
hydrauliske koblinger; forbindelser for rør i form av 
maskindeler; forbindelser for rør i form av 
sanitærinstallasjonsdeler; forbindelser for rør i form av 
varmeinstallasjonsdeler; gassrørdeler og -forbindelser; 
ventiler for kontroll av flyt av væsker eller gasser i 
rørledninger; forbindelsesfester; forbindelser eller beslag 
for rør for å sammenføye eller avslutte hydrauliske rør, 
rørledninger og slanger. 
8 Hånddrevet verktøy for bruk med rør eller 
slanger. 
11 Rør, ledninger eller armaturer for sanitærformål; 
rør, slanger eller armaturer for oppvarmingsformål; 
forbindelser for rør, slanger eller armaturer for 
oppvarmings- eller sanitærformål; radiatorender; apparater 
som gjør det mulig å svinge radiatorer vekk fra vegger; 
koblinger for beholdere. 
17 Ikke-metalliske forbindelser for rør eller slanger; 
ekspansjonsforbindelser; hydrauliske forbindelser; 
skjøteforbindelser, skjøteforbindelser for rør i form av 
sanitærinstallasjonsdeler; rørforbindelser for 
drivstoffledninger. 
19 Rør, hylser eller forbindelser for stillasformål. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223923 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200304462 
(220) Inndato: 2003.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 
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 PSP 
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 9 Kulerammer; bokholderimaskiner; akkumulatorer, 
elektriske; syrehydrometre; acidmetre for batterier; 
akustiske ledninger; akustiske koplere; aktinometre; 
addisjonsmaskiner; aerometre; apparater for analyse av 
luft; alarmklokker, elektriske; alkoholometre; siktelinjaler; 
altimetre; amperemetre; forsterkere; forsterkerrør; 
underholdningsapparater tilpasset bruk utelukkende med 
fjernsynsmottakere; vindstyrkemålere; tegnefilmer; anoder; 
automatiske telefonsvarere; antenner; refleksfrie 
solskjermer; blendfrie briller; anti-interferensutstyr 
(elektrisitet); tyverivarslingsapparater; antikatoder; 
apertometre (optikk); apparater og instrumenter for 
astronomi; apparater og instrumenter for fysikk; 
fermentasjonsapparater, laboratorieutstyr; utstyr for bytting 
av platespillerstifter; apparater for spill tilpasset bruk 
utelukkende med fjernsynsmottakere; apparater for å måle 
tykkelsen på huder; kontrollapparater for frankering; 
apparater for å måle tykkelsen på lær; armatur (elektrisitet); 
asbestklær for beskyttelse mot brann; asbesthansker for 
beskyttelse mot ulykker; audio- og videomottakerapparater; 
audiovisuelle undervisningsapparater; automatiske 
anvisere av lavt trykk i kjøretøyhjul; asimutinstrumenter; 
avbalanseringsapparater; strekkodelesere; barometre; 
batterier for belysning; batterier for lommelykter; batterier, 
elektriske; batterier, elektriske, for kjøretøy; batterikasser; 
batteriladere; batteriglass; båker, lysende; bjeller 
(varslingsutstyr); betatroner; kikkerter; blåkopiapparater; 
kontrollinstrumenter for kjeler; forgreningsbokser 
(elektrisitet); pusteapparater for undervannsvømming; 
pusteapparater, med unntak av kunstig åndedrett; 
nedlastningsterminaler for kringkastingssatellitter; 
skuddsikre vester; summere; summere, elektriske; kasser 
for høyttalere; kabler, elektriske; regneskiver; 
regnemaskiner; kalibreringsringer; krumpassere; 
videokameraer; kameraer (fotografi); kondensatorer; 
kapasitetsmålere; kapillarrør; tommestokker; bærere for 
mørke plater (fotografi); beholdere laget spesielt for 
fotografiske apparater og instrumenter; disseksjonsbestikk 
(mikroskopi); kassaapparater; kassettspillere; katoder; 
apparater for katodisk korrosjonsbeskyttelse; cellebrytere 
(elektrisitet); sentreringsapparater for diapositiver; 
sentralbehandlingsenheter (prosessorer); ladeapparater for 
elektriske batterier; kjemiske apparater og instrumenter; 
brikker (integrerte kretser); kvelespoler (impedans); 
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kromatografiapparater for laboratoriebruk; kronografer 
(tidsregistreringsapparater); sigartennere for biler; 
kinematografiske kameraer; kinematografiske filmer 
(eksponerte); strømbrytere; strømsluttere; renseapparater 
for fonografplater; klinometre; klær for beskyttelse mot 
ulykker, bestråling og brann; klær for beskyttelse mot 
brann; koaksiale kabler; spoler, elektriske; myntopererte 
porter for parkeringsplasser; myntopererte mekanismer for 
fjernsynsapparater; kollektorer, elektriske; kommutatorer; 
CD-spillere; CD-plater (audio-video); CD-ROM; 
komparatorer; kompasser (måleinstrumenter); 
dataspillprogrammer; tastaturer for datamaskiner; 
lagerenheter for datamaskiner; operativprogrammer for 
datamaskiner, registrerte; ytre enheter for datamaskiner; 
dataprogrammer, innregistrerte på databærere; 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); computer 
software (registrert); datamaskiner; ledere, elektriske; 
forbindelser for elektriske linjer; forbindelser, elektriske; 
koblingsanordninger (elektrisitet); kontaktlinser; kontakter, 
elektriske; kontakter, elektriske, av edelmetall; beholdere 
for kontaktlinser; beholdere for objektglass; kontrolltavler 
(elektrisitet); omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; 
korreksjonsglass (optikk); kosmografiske instrumenter; 
tellere; koblingsenheter (databehandlingsutstyr); deksler for 
elektriske kontakter; smelteskåler (laboratorie); likerettere; 
syklotroner; lamper for mørkerom (fotografering); 
mørkerom (fotografering); databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekorative magneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetbånd; densimetre; 
densitometre; detektorer; diagnoseapparater, ikke for 
medisinske formål; membraner (akustiske); membraner 
(fotografiske), membraner for vitenskapelige apparater; 
dikteringsmaskiner; difraksjonsapparater (mikroskopi); 
DVD-ROM-spillere; DVD opptakere; DVD video-opptakere; 
DVD-spillere; retningskompasser; utladningsrør, elektriske, 
for andre formål enn belysning; diskettstasjoner for 
datamaskiner; avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; destillasjonsapparater for 
vitenskapelige formål; fordelingstavler (elektrisitet); 
fordelingsskap (elektrisitet); fordelingspulter (elektrisitet); 
distribusjonsmaskiner, automatiske; dykkerapparater; 
dykkermasker; dykkerdrakter; hundefløyter; dørlukkere, 
elektriske; døråpnere, elektriske; doseringsapparater; 
avdryppingsstativer for bruk i fotografi; målebånd for 
kjolesøm; tørkeapparater for fotografiske bilder; 
tørkestativer (fotografi); ledningsnett, elektriske; 
dynamometre; øreplugger;øreplugger for dykkere; 
redigeringsanordninger for kinematografiske filmer; 
timeglass; apparater for gjennomlysing av egg; elektriske 
apparater for kommutering; lysbueskjæreapparater; 
lysbuesveiseapparater; elektriske tiltrekkings- og 
utryddelsesanordninger for insekter; elektriske dørklokker; 
elektriske anlegg for fjernstyring av industrielle operasjoner; 
strømtapvisere; elektriske sveiseapparater; elektriske 
apparater for sveiseforsegling av plastemballasje; 
installasjonsrør; elektriske gjerder; strømførende skinner for 
montering av spotlamper; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske apparater 
for fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektromagnetiske brytere; 
elektroniske dagbøker-, elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner; elektroniske lommetranslatører; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); elektroniske 
merker for varer; elektropletteringsapparater; kodede kort, 
magnetiske; forstørrelsesapparater (fotografering); 
epidiaskoper; ergometre; eksponeringsmålere (lysmålere); 
brillefutteral; brillekjeder; brillesnor; brilleinnfatninger; briller; 
okular; øyenskjermer; telefaksmaskiner; 
falskmyntdetektorer; fiberoptiske kabler; 
filmklippingsapparater; filmer, eksponerte; filtre for 
fotografering; filtre for pustemasker; UV-filtre for fotografi; 
brannalarmer; bankeapparater for brannslukning; 

brannslukningstepper; brannbåter; brannbiler; brannstiger; 
brannslukningsapparater; munnstykker for brannslanger; 
blitzpærer (fotografering); blinklys (lyssignal); blitzlys (til 
fotografering); strykejern, elektriske; flottører for bading og 
svømming; disketter; fluorescensskjermer; tåkesignaler, 
ikke-eksplosiv; matanalyseapparater; rammer for 
diapositiver; frekvensmålere; drivstoffpumper for 
servicestasjoner; møbler laget spesielt for laboratorier; 
sikringstråd; sikringer; krystall (detektor); galvaniske 
batterier; galvaniseringsapparater; galvanometre; 
brannbeskyttelsesplagg; instrumenter for gassdeteksjon; 
bensinmålere; bensinpumper for servicestasjoner; 
gassmålere; måleinstrumenter; genchips; glass belagt med 
elektriske ledere; satinerapparater for fotografiske bilder; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
røntgenstråler for industrielle formål; hansker for 
beskyttelse mot ulykker; sportsbriller; gittere for batterier; 
elektrotermiske krøllruller, elektrisk oppvarmede; 
harddiskstasjon opptakere; harddiskstasjon 
videoopptakere; rensebånd for lydhoder; hodetelefoner; 
varmereguleringsapparater; heliografiske apparater; 
markører for skjørtelengde; høyspentbatterier; 
høyfrekvensapparater; holdere for elektriske spoler; 
hologrammer; høyttalere, nemlig horn; hydrometre; 
hygrometre; identifikasjonskapper for elektriske ledninger; 
identifikasjonstråd for elektriske ledninger; identitetskort, 
magnetiske; tenningsapparater, elektriske, for tenning på 
avstand; inkubatorer for bakteriekulturer; målere 
(elektriske); induksjonsapparater, elektriske; instrumenter 
med okularer; kort med integrerte kretser (smartkort); 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnittenheter for datamaskiner; strømkoblere 
(elektrisitet); faktureringsmaskiner; ionisasjonsapparater, 
ikke for behandling av luft; måleinstrumenter for bredde og 
høyde; jukebokser; jukebokser for datamaskiner; 
forbindelseskasser (for elektrisitet); forbindelsesmuffer for 
elektriske kabler; kilometertellere for kjøretøy; 
knebeskyttere for arbeidere; laboratoriebrett; 
laktodensimetre; laktometre; laseranordninger, ikke for 
medisinske formål; solblendere; objektiv for astrofotografi; 
brevvekter; nivellerinstrumenter; landmålerstenger; 
nivelleringsmålere (for måling av horisontale plan); 
redningsbelter; redningsbøyer; redningsvester; 
redningsnett; redningsapparater og utstyr, redningsflåter; 
betjeningsapparater for heiser; ledetråd for lysstråler 
(optiske fibre); lysreguleringsinnretninger; laserpekere; 
grunnbelastningsanordninger (for lysdimmere); lynavledere; 
vipper (elektrisitet); låser, elektriske; logger; høyttalere; 
lysbildeapparater; magnetiske databærere; magnetplater; 
magnetplateskrivere; magnetbåndstasjoner; magnetbånd; 
magnettråder; magneter; forstørrelsesglass (optikk); 
avsminkingsapparater, elektriske; sjøkompasser; 
dybdemålere; markeringsbøyer; strekmål (målerverktøy); 
master for radioantenner; materialer for elektrisk 
strømføring (ledninger, kabler); instrumenter og maskiner 
for materialprøving; matematiske instrumenter; 
måleredskaper; måleapparater; måleinnretninger, 
elektriske; måleglass; måleinstrumenter; måleskjeer; 
mekaniske skilt; mekanismer for myntstyrte apparater; 
mekanismer for jetongstyrte apparater; megafoner; 
vaterpass med kvikksølv; metalldetektorer for industrielle 
eller militære formål; meteorologiske ballonger; 
meteorologiske instrumenter; metronomer; 
mikrometermåleinstrumenter; mikrometerskruer for optiske 
instrumenter; mikrofoner; mikroprosessorer; mikroskoper; 
mikrotomer; optiske speil; speil for inspisering av arbeid, 
modemer; apparater for pengetelling og -sortering; 
overvåkningsapparater, elektriske; monitor som 
datamaskinvare; monitor som databehandlingsmateriell; 
motordrevne brannbiler; mus (databehandlingsutstyr); 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; marine 
signalapparater; navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
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navigasjonsinstrumenter; stifter for platespillere; neonskilt; 
nett for beskyttelse mot ulykker; neseklyper for dykkere og 
svømmere; bærbare datamaskiner i notisbokformat; 
objektiver (optikk); observasjonsinstrumenter; oktanter; 
ohmmetre; optiske apparater og instrumenter; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; bærere for optiske data; 
optiske disker; optiske glass; optiske artikler; optiske 
lamper; optiske linser; oscillografer; ovner for 
laboratorieforsøk; apparater for omtapping av oksygen; 
ozonapparater; parkometre; partikkelakseleratorer; 
pedometre; optiske kikkehull for dører; periskoper; 
lommekassett- og CD-spillere; fonografplater; 
fotokopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, 
elektrostatiske og termiske); fotometre; 
bildetelegrafiapparater; fotoelektriske celler; snorer for 
standlorgnetter; pipetter; målebord (instrument for 
landmåling); planimetre; anoder for batterier; plottere; stikk-
kontakter; hengelodd; loddeliner; lommekalkulatorer; 
polarimetre; frimerkemålere; presisjonsvekter; 
presisjonsmåleapparater; trykkmålere; 
trykkindikatorplugger for ventiler; trykkindikatorer; 
trykkmåleapparater; trykte kretser; skrivere for bruk 
sammen med datamaskiner; optiske prismer; sonder for 
vitenskapelige formål; fremvisningsapparater; 
fremvisningsskjermer; verneutstyr mot røntgenstråler, ikke 
for medisinsk bruk; beskyttelsesanordninger for personlig 
bruk mot ulykker; vernehjelmer; hjelmer til bruk i sport; 
vernemasker; beskyttelsesdrakter for flygere; vinkelmålere 
(måleinstrument); hullkortmaskiner for kontorer; 
trykknapper for ringeapparater; pyrometre; 
amperetimeindikatorer; radarapparater; personsøkere; 
radiografiske apparater for industrielle formål; 
radiologiskjermer for industrielle formål; radioapparater; 
radiotelegrafiapparater; radiotelefoniapparater; 
sikkerhetsutstyrforjernbanedrift; lesere 
(databehandlingsutstyr); platespillere; refleksbrikker til bruk 
for å hindre trafikkulykker; refraktometre; refraktorer; 
reguleringsapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernstyringsapparater; motstandsanordninger, elektriske; 
respiratorer for filtrering av luft; pustemasker, andre enn for 
kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker; destillerkolber; 
stativer for destillerkolber; omdreiningstellere; reostater; 
veiskilt, lysende eller mekaniske; ønskekvister for 
vannsøking; røntgenapparater, ikke for medisinske formål; 
målelinjaler; målestokker; sukkermålere; sikkerhetsseler, 
andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometre (saltmålere); 
satelittnavigatorer; satellitter for vitenskapelige formål; 
vekter; skannere (databehandlingsutstyr); skjermer 
(fotografi); skjermer for fotogravyr; skrueskjæremålere; 
selvregulerende drivstoffpumper; halvledere; sekstanter; 
kapper for elektriske kabler; sko for beskyttelse mot 
ulykker, bestråling og brann; fotoutløsere; 
lukkemekanismer (fotografering); siktekikkerter for 
skytevåpen; signalklokker; signallykter; signalbøyer; 
signaltavler, lysende eller mekaniske; signalfløyter; 
signallys, lysende eller mekaniske; skilt, lysende; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; sirener; 
regnestaver; skyvetommestokker; hellingsindikatorer; 
røykdetektorer; sokker, elektrisk oppvarmede; solbatterier; 
hjelmer for loddearbeidere; loddebolter, elektriske; 
sonaranordninger; lydalarmer; lydsporingsinstrumenter; 
lydinnspillingsapparater; lydopptakbærere; 
lydopptaksstrimler; lydgjengivelsesapparater; 
lydoverføringsapparater; loddingsapparater og -maskiner; 
loddeledninger; loddeliner; gnistfangere; roperter; 
brilleetuier; brilleinnfatninger; brilleglass; briller; 
spektrografapparater; spektroskoper; fartskontrollapparater 
for kjøretøy; hastighetsmålere; apparater for tidsmåling 
(fotografering); hastighetsvelgere for platespillere; 
sfærometre; vaterpass; spoler (fotografering); 
sprinkleranlegg for brannvern; regulatorer for 

scenebelysning; stativer for fotografiske apparater; 
startkabler for motorer; bismervekter; styreapparater, 
automatiske, for kjøretøy; stereoskoper; stereoskopiske 
apparater; destillasjonsapparater for laboratorieforsøk; 
sulfitometre; solbriller; oppmålingsapparater og -
instrumenter; målekjeder; oppmålingsinstrumenter; 
nivellerkikkerter; badebelter; badevester; 
strømfordelingstavler; bryterbokser (elektrisitet); brytere, 
elektriske; takometre; båndopptakere; taximetre; 
undervisningsapparater; tannbeskyttere; telegraftråd; 
telegrafapparater; telemetre; telefonapparater; 
telefonmottakere; telefonsendere; telefontråd; 
fjernpromptere; fjernavbrytere; teleskoper; fjernskrivere; 
fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; terminaler 
(elektrisitet); reagensglass; testeapparater, ikke for 
medisinske formål; tyverisikringsanlegg, elektriske; 
teodolitter; termojoniske rør og lamper; termionrør (radio); 
termometre, ikke for medisinske formål; termostater; 
termostater for kjøretøy; gjengetellere; billettautomater; 
tidsmåleapparater; tidsbrytere, automatiske; pickup-armer 
for platespillere; totalisatorer; transformatorer, elektriske; 
transistorer; transmittere (telekommunikasjon); sendere for 
elektroniske signaler; senderapparater 
(telekommunikasjon); diapositiver; fremvisningsapparater 
for diapositiver; treføtter for kameraer; kanalvelgere for 
fjernsynsapparater; korsbommer, automatiske; urinometre; 
vakuummålere; vakuumrør (radio); variometre; 
varseltrekanter for kjøretøy; radioer for kjøretøy; nonier; 
videokassetter; videospillkassetter; videobåndopptakere; 
videoskjermer; billedtelefoner; videobånd; søkere, 
fotografiske; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; isolatorer (for elektrisitet); voltmetre; 
voteringsmaskiner; silisiumskiver for integrerte kretser; 
walkie-talkies; rensekar (fotografering); vannstandmålere; 
bølgemålere; brovekter; veieapparater og -instrumenter; 
vekter; vektlodd; sveiseapparater, elektriske; 
sveiseelektroder; fløytealarmer; vindpølser (for angivelse 
av vindretning); ledningsklemmer (elektriske), ledninger, 
elektriske; tekstbehandlingsprogrammer, 
tekstbehandlingsmaskiner; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddsstøtte for bruk med computere; 
røntgenfilmer, eksponerte; røntgenbilder for andre formål 
enn medisinske; røntgendannende apparater og anlegg, 
ikke for medisinske formål; røntgenrør, ikke for medisinske 
formål; trådløse telefoner. 
28 Luftpistoler (leketøy); ammunisjon for paintball; 
spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; elektroniske 
spilleapparater andre enn for bruk sammen med TV-
apparater; gymnastikkapparater; bueskyttertilbehør; 
kunstige fiskeagn; kunstig snø forjuletrær; spilleautomater, 
annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes 
sammen med TV-apparater; backgammonspill; bagger 
spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; 
baseballhansker; racketer; boksehansker; bjeller for juletre; 
biljardkuler; tupper til biljardkøer; biljardkøer; 
biljardmarkører; biljardbånd; biljardbord; bingokort; 
nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); 
luftblærer for lekeballer; brettspill; bobsleigh; 
liggesurfebrett; apparater for trening av kroppen; apparater 
og maskiner for bowling; buer for bueskyting; 
boksehansker; byggeklosser (leketøy); byggesett.(leketøy); 
sommerfuglnett; holdere for lys forjuletrær; kruttlapper for 
leketøypistoler; kalk for biljardkøer; dambrett; damspill; 
sjakkbrett; sjakkspill; øvelsesapparater (muskelstrekkere); 
føtter for juletrær; juletrær av syntetiske materialer; 
skyteskiver for leirdueskyting; leirduer (skyteskiver); 
klatreseletøy; myntstyrte biljardbord; konfetti; 
trylleapparater; jetonger for spill; fiskeruser; cricketvesker; 
terningsbeger; dartspill og dartpiler; terninger; diskos; 
greenfikser (golfutstyr); dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
tåteflasker for dukker; dukkehus; dukkestuer; dominospill; 
håndvekter (manualer); skikanter; albuebeskyttere 
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(sportsartikler); elektroniske mål for spill; kinaputtbonboner; 
tivoliapparater; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; 
fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; flottører for 
fiske; flyvende tallerkener (leker); floretter for fekting; 
hansker for spill; golfbagger med eller uten hjul; golfkøller; 
golfhansker; fortom for fisking; tarmstrenger for racketer; 
hangglidere; tauverk for seilbrett; harpungevær 
(sportsartikler); hockeykøller; hesteskospill; jaktfløyter; 
skøyter for is; in-line skøyter; puslespill; kaleidoskoper; 
tråvinder for draker; draker; knebeskyttere (sportsartikler); 
håver for sportsfiskere; fiskesnører; lokkemat for jakt eller 
fiske; apparater for fysiske øvelser; mahjong (kinesisk 
selskapsspill); kuler for spill; marionetter; master for 
seilbrett; idrettssuspensorier for menn (sportsartikler); uroer 
(leketøy); nett (sportsartikler); kjegler; kotillongjenstander; 
juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; 
paintballgeværer (sportsutstyr); paraglider; selskapsspill; 
knallperler (leketøy); pinatas; lekeballonger; lekeballer; 
spillkort; tøyleker; narreleker; beskyttelsesanordninger 
(deler av sportsklær); bokseballer; ringspill; racketer; 
radiostyrte lekebiler; rangler (leketøy); fiskesneller; leker 
med ringer; gyngehester; fiskestenger; rulleskøyter; ruller 
for stasjonære treningssykler; harpiks for idrettsutøvere; 
roulettehjul; seilebrett; forminskede modeller av kjøretøyer; 
sparkesykler (leketøy); skiskraper; selskinn til bekledning 
av ski; benskinnebeskyttere (sportsartikler); fjærballer 
(spill); rullebrett; skøyter (støvel med skøytejern); 
skibindinger; ski; kjeglespill; sleder (sportsartikler); kjelker 
(leketøy); spretterter; snøglobuser (leker); truger; 
såpebobler (leketøy); overtrekk for ski; snurrebasser 
(leketøy); trampoliner (sportsartikler); startblokker; 
stasjonære treningssykler; strenger for racketer; 
surfingbrett; surfingski; fangremmer for surfbrett; 
svømmebassenger (lekeartikler); husker; bord for 
fotballspill; bord for tennisspill; skyteskiver; teddybjørner; 
kasteapparater for tennisballer; tennisnett; teatermasker; 
karnevalsmasker; lekepistoler; lekekjøretøy; leketøy; leker 
for husdyr; drillstaver; vannski; skivoks; nyrebelter. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223924 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200309048 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Din Tur 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykte billetter, rutetabeller, reisedokumentasjon 

og reisehåndbøker, nyhetsbrev. 
35 Markedsføringstjenester og utleie av 
reklameplass, utsendelse av reklamemateriell (flygeblader, 
hefter, trykksaker og vareprøver). 
39 Person- og godstransport med tog/buss/bil; 
organisering av reiser og reisereservering. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223925 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200308100 
(220) Inndato: 2003.08.27 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.21 US 78/290,583 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVELIMID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVELIMID 

(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  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223926 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200306471 
(220) Inndato: 2003.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELENOR RESEARCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELENOR RESEARCH 

(730) Innehaver: 
 Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 

FORNEBU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, 
veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for 
medisinske formål, livredning, apparater for innspilling, 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater 
og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av 
tale-, bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater 
for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram; 
informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og 
datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, 
datakommunikasjons- og elektroniske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater for 
opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller 
gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske 
apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med 
displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring, 
overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; 
apparater og instrumenter for overføring, visning, 
mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; 
utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske 
grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for 
sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; 
apparater og instrumenter for elektroniske 
forretningstransaksjoner og elektronisk handel;  
elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til 
on-line informasjon; bildefremvisningsapparater og -
instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for 
avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til 
telefontjenester; registrerte dataprogrammer; programvare 
på magnetiske bærere, magnetband, disketter, kassetter, 
plater og minneinnretninger; utstyr for 
kryptering/dekryptering av data, stemme og taleinformasjon 
samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; 
apparater og minneinnretninger for bearbeiding og 
behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, 
modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort 
og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, 
sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler, 
kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; 
apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, 
behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon, 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og instrumenter, nemlig 
antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og 
undervisningsapparater og -instrumenter. 
16 Papir, papp, kartong samt varer laget av disse 

produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser, 
transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd; 
trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig 
manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler 
og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og 
telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til 
bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell; 
klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere (bare opptatt i denne klassen); 
malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastfilm for emballering; plastmateriale for 
emballering av pappkartonger og esker samt av papirposer; 
trykktyper; klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert 
kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med 
datalagrete opplysninger; databasert kontordrift; 
informasjonshåndtering i forbindelse med informasjon 
lagret på datamaskiner; drift av databasert filhåndtering; 
drift av databasert registerhåndtering; databasert lagring og 
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og 
foretakrelaterte interaktive databaseinformassjonstjenester; 
drift, oppdatering, tilrettelegging og vedlikehold av 
registere, sammenstilling, systematisering og 
videreformidling av on-line databasert informasjon; 
produksjon og publisering av annonsemateriell på digital 
vei. 
38 Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbånd-
telekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og 
telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og 
radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i forbindelse 
med tele-, data- og radiokommunikasjon; multimedia 
meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet 
databaserte teletjenester for bransjeinformasjon, i 
forbindelse med overføring av tele- og datastøttet data fra 
databaser til brukerapparater; datastøttet sending og 
mottagelse (overføring) av tale, tekst, lyd ,bilde og data; 
utsendelse av meddelelser over elektroniske media; 
tjenester i forbindelse med elektronisk post; sending og 
mottagelse (overføring) av databaseinformasjon via 
telenettet; utleie av tele-, data- og 
radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 
telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og 
kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk; 
telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av 
datanett; sammenkoblingstjenester på datanett; 
oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og 
datakommunikasjonsnett; drift av 
datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via fiberoptiske 
nettverk; satellittoverføring; informasjon og rådgivning 
vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og 
datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med 
datapakketransmisjonstjenester; abonnementstjenester; 
telefontjenester; telefonsvartjenester; mobiltelefontjenester; 
globale nettverkstjenester. 
39 Lagring av elektronisk lagrede data og 
dokumenter. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet 
undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når 
det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse 
kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt 
lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem; 
underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, 
televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og bildeopptak; 
utleie av radio- og TV-programmer; on-line 
informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, 
elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale 
datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet , 
kulturelle aktiviteter. 
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42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 
tekniske beregninger samt dataprogrammering; 
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT) ; 
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edb-
tjenester, nemlig elektronisk databehandling og -lagring; 
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av 
programvare og programmer; forskning vedrørende 
utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare 
og programvare; teknologiske tjenester relatert til 
telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser; 
leasing av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- 
og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223927 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200309951 
(220) Inndato: 2003.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.15 SE 2003/03047 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARX 

(730) Innehaver: 
 Solid AB , Box 30213, S-104 25 Stockholm, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektrisk og elektronisk utstyr for 

passeringssystemer; elektriske låser, kodelåser og 
kortlåser, kortlesere og andre lesere samt kodede kort 
dertil; datamaskiner, datamaskinvare og programvare; 
transformatorer og elektriske releer; deler og komponenter 
til forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223928 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200307701 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICROFRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROFRESH 

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

NJ07950 MORRIS PLAINS, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223929 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200307702 
(220) Inndato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LISTERINE MICROFRESH 

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

NJ07950 MORRIS PLAINS, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223930 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200308585 
(220) Inndato: 2003.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 autolink 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223933 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200304264 
(220) Inndato: 2003.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRAFAKT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAFAKT 

(730) Innehaver: 
 Bravida ASA , Økernveien 94, 0579 Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magnetiske databærere; 
databehandlingsapparater og innretninger; 
dataprogrammer. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet. 
37 Ajourføring og vedlikehold av datautstyr 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, software ; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223934 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200304263 
(220) Inndato: 2003.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRADRIFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRADRIFT 

(730) Innehaver: 
 Bravida ASA , Økernveien 94, 0579 Oslo, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magnetiske databærere; 
databehandlingsapparater og innretninger; 
dataprogrammer. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet. 
37 Ajourføring og vedlikehold av datautstyr 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, software; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223935 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200300311 
(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:  
 EC POWER 

(730) Innehaver: 
 EC-Power A/S , Samsøvej 25, DK-8382 Hinnerup, DK 

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

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

for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, alckumulering, regulering 
eller kontroll av elektrisitet. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223936 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200306550 
(220) Inndato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FANE 

(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, fotograiske, 

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); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; brosjyrer; 
manualer; bøker; unntatt kartotekskillekort og flagg. 
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 datasystemr; programmering for 
datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av 
datagrogrammer og software; installasjon av 
dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra 
fysisk til elektronisk media; konvertering av 
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dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; 
kopiering av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer, 
dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223937 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200301891 
(220) Inndato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Grense Guiden SVINESUND-STRØMSTAD 

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

merket". 
(730) Innehaver: 

 Findexa AS , Postboks 403 Skøyen, 0213 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker og kataloger. 

35 Annonse og reklamevirksomhet; spredning av 
reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; 
innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering 
av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; 
publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann). 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjons- 
og nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, 
bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon 
om telekommunikasjon; kommunikasjon ved 
dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
satellittoverføring. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer, -
systemer og -nettverk; EDB-programmering; profesjonell og 
teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende 
datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, 
world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og 
utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og 
support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og 
dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie 
av accesstid til computer databaser, individuell design og 
utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for 
andre. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223938 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200308954 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Valhall 

(730) Innehaver: 
 Morten Hjerpsted MH Reklame AS, Storgata 46, 3256 

Larvik, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable  hus av metall; 
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler 
og -tråd  av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer);  metallrør, 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke 
opptatt i andre klasser);  malmer. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og  stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
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. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 



 registrerte varemerker 2004.07.26 - 31/04

 

47 
 

(111) Reg.nr.: 223939 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200305160 
(220) Inndato: 2003.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

H.POULSEN & CO.DESTILLATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H.POULSEN & CO.DESTILLATION 

(730) Innehaver: 
 Arcus AS , Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 

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

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

 5 Alkohol for farmasøytiske formal; 
desinfeksjonsmidler for hygieniske formal. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikkealkoholholdige drikker-, fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223940 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200309910 
(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:  
 ENTIRE Solution 

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

(730) Innehaver: 
 CIE GEN des Etablissements Michelin - Michelin & CIE , 12 

Cours Sablon, F-63040, Clermont-Ferrand, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter for måling; apparater 

og måleinstrumenter for trykkmåling; radiosendere og 
mottakere; elektroniske fremvisningsenheter. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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(111) Reg.nr.: 223941 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200205495 
(220) Inndato: 2002.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2002.03.26 US 78/117,654 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFINITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INFINITY 

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

Boulevard, CA91329 NORTHRIDGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Audio-navigasjonshjelpemidler for biler og andre 
kjøretøyer, innbefattende en optisk plate hvor digitaliserte 
kart, komprimerte stemmeopptak og dataprogrammer er 
lagret, og en optisk platespiller som kjører en kunstig 
intelligens-ruting-algoritme som står i kontakt med 
lydinngang og lydutgang for bilen/kjøretøyets sjåfør, og 
audiosystemer for biler og andre kjøretøyer, innbefattende 
radioer, høyttalere, forsterkere, og overgangskretser for 
biler og andre kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 223943 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200001644 
(220) Inndato: 2000.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GALLAZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GALLAZ 

(730) Innehaver: 
 Globe International Ltd , 5th Floor, Kailey Tower, 16 

Stanley Street, Central Hong Kong, HK 
(740) Fullmektig: 

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

 25 Klær og hodeplagg; klær for kvinner og menn 
inkludert T-skjorter, skjorter, treningsgensere, benklær, 
treningsbukser, shorts, badedrakter, jakker, sokker, skjørt, 
kjoler, bluser og hatter. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 223944 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Søknadsnr.: 200305610 
(220) Inndato: 2003.06.16 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.23 FR 023201073 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCHEMIS INNOVATION & PERFORMANCE 

(730) Innehaver: 
 Archemis SA , 24 Avenue Jean Jaurès, F-69153 Decines 

Charpieu, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Publikasjoner innen vitenskap.  

37 Teknisk revisjon for industrielle installasjoner. 
38 Fremskaffelse av tilgang til industrielle eller 
vitenskapelige data via internett eller intranett. 
40 Behandling av kjemikalier, farmasøytiske 
preparater eller agrokjemikalier; bearbeiding av kjemikalier, 
farmasøytiske preparater eller agrokjemikalier; tekniske 
konsultasjoner. 
42 Anvendt forskning og utviklingstjenester innen 
feltet farmasøytiske preparater, kjemikalier og 
agrokjemikalier for produkter tilhørende andre, slike som 
utvikling av kjemikalier eller biokjemiske syntetiske ruter; 
forskning og utvikling innen farmasøytiske, kjemiske, 
agrokjemiske og industrielle prosesser; vitenskapelige og 
industrielle analyser; analyser som tillater identifikasjon og 
fysisk karakterisering av kjemiske enheter; utvikling eller 
etablering av kommersielle grupper for farmasøytiske, 
kjemiske og agrokjemiske bedrifter; formulering og pre-
formulering for farmasøytiske, kjemiske og agrokjemiske 
bedrifter; ingeniørtjenester for formulering, 
prosessevaluering og prosjektledelse innen vitenskap og 
industri, hovedsakelig innen kjemi og farmasi; tiltak og 
vurdering for industriell sikkerhet; ingeniørtjenester innen 
basis- og industriteknologi, spesielt for kjemiske eller 
organiske produkter og behandlingen derav; lisensiering av 
industrielle rettigheter og teknologioverføring; forskning for 
industriell personsikkerhet. 
45 Måling og overvåking for industriell 
personsikkerhet. 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og Madrid- 
 protokollen artikkel 3 (4). 
 Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende  
 i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den  
 internasjonale registreringsdatoen. 
Ytterligere  
utpekt dato:  Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke  
 har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter  
 Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble  
 søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en  
 internasjonal registrering må bygge på en hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
 
 

 
 
(111) Int.reg.nr: 0605684 
(151) Int.reg.dato: 1993.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2003.07.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

1997.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 199710906 
(220) Notifikasjonsdato: 1997.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CROMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CROMA 

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

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for water distribution and sanitary 
fittings, mixing taps, taps and fittings for manual and 
automatic water inlet and outlet control;: fixtures for wash-
hand basins, bidets, sinks, bath tub and snower fixtures; 
showers; shower compartments; shower heads, side 
showers, hand showers, handsets, fittings for said goods, 
sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet 
and outlet valves and fittings for sanitary basins, wash-hand 
basin, bidets, sinks, baths and showers; siphons, water 
inlet and outlet pipes. The registration does not include 
heating elements and all other electric parts used for 
sanitary installations. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0638906 
(151) Int.reg.dato: 1995.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.06.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200303768 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOMATO Napoli 

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

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen; 
meat extracts; meat, sausage, fish, fruit and vegetable 
preserves; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; vegetable extracts as additives for foodstuffs 
and meat; ready-prepared meals, essentially consisting of 
meat, poultry, game and vegetables and containing rice 
and pasta. All aforementioned goods according to Italian 
recipe. 
30 Ready-prepared meals, essentially consisting of 
rice, pasta and containing meat, poultry, game and 
vegetables; sauces (condiments); spices. All 
aforementioned goods according to Italian recipe. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0663633 
(151) Int.reg.dato: 1996.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.11.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200304948 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 action 

(730) Innehaver: 
 Invacare Poirier SA , Les Roches, F-37230 Fondettes, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0676173 
(151) Int.reg.dato: 1997.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200301621 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAREL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAREL 

(730) Innehaver: 
 Carel SpA , Via Dell'Industria, 11, 35020 BRUGINE 

(PADOVA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Distribution cabinets (electricity), apparatus and 
devices for readings in the field of building or installation 
supervision. 
11 Refrigerating appliances and installations; 
refrigerators; humidifiers for heating radiators; steam 
boilers; moisture generators. 
16 Moisteners for office use; humidifiers. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0714079 
(151) Int.reg.dato: 1999.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 199906965 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 1998.12.21 BX 637901 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEDCO 

(730) Innehaver: 
 Nedco Beheer BV , 58 A, Gouenregenstraat, NL-2906 CN 

Capelle A/D Ijssel, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Plastic boiler pipes for heating installations; 
ventilation installations and vents; ventilation grids not 
included in other classes. 
17 Plastic flexible pipes; plastic pipe junctions; 
plastic adaptors and couplings for pipes. 
19 Plastic building materials, including plastic 
covers, plastic ventilation grills, plastic grids, plastic wall 
grids, plastic ceiling grids, whether or not adjustable plastic 
ventilation grids, plastic paddle grids, plastic slide grids and 
plastic skirting grids; plastic ceiling cladding panels; plastic 
non-flexible pipes. 
20 Plastic containers, including leak-trays and 
condensation-trays; plastic displays for leaflets; plastic trays 
for leaflets; plastic cardholders; plastic attachment clips not 
included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0754396 
(151) Int.reg.dato: 2001.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.02.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200300605 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAZER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAZER 

(730) Innehaver: 
 Lazer Brand SA , Rue A. Leveque 37A, B-1400 Nivelles, 

BE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Protective helmets for people using wheeled 
vehicles; sports helmets, particularly for skiing, in-line 
skating and horse riding. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0767467 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200113793 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.08 DE 301 15 476.7/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYSPEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYSPEX 

(730) Innehaver: 
 Altana Pharma AG , Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 

KONSTANZ, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

preparations for the treatment of respiratory diseases and 
gastro-intestinal diseases. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0782047 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200206748 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONARK 

(730) Innehaver: 
 Cycleurope Sverige AB , S-432 82 Varberg, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Registered software, hardware; ergometers; 

electronic measuring devices having digital displays. 
28 Stationary exercise bicycles. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0783476 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200207456 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.05 AT AM 8397 / 2001 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDROMATRIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDROMATRIX 

(730) Innehaver: 
 VA Tech Hydro GmbH & Co , Penzinger Strasse 76, A-

1141 Wien, AT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Hydraulic, electric, mechanical and 

electromechanical machines and parts thereof, all for use in 
power stations. 
9 Electric and electronic apparatus and 
instruments, apparatus for control and regulation of electric, 
mechanical and electromechanical plants, machines, 
turbines, generators, transformers, weirs, locks and parts 
thereof, all for use in power stations. 
37 Building, commissioning, operation, 
maintenance, restoration, rebuilding of hydraulic, electric, 
mechanical and electromechanical plants and machines, 
building, commissioning, operation, maintenance, servicing, 
restoration, rebuilding and dismantling of hydraulic power 
plants. 
42 Technical project studies, engineering, 
technological consulting (business consulting excluded), 
technical studies, economical evaluations for hydraulic, 
electric, mechanical and electromechanical plants, 
machines and parts thereof; technical project studies, 
engineering, technological consulting (business consulting 
excluded), technical studies, economical evaluations for 
hydraulic power plants; creation of computer programs for 
simulation, visualization and control of hydraulic, electric, 
mechanical, electromechanical plants, machines and parts 
thereof as well as of hydraulic power stations. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0784526 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200208094 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.13 CH 501266 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KALEIDOSCOPE 

(730) Innehaver: 
 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd) , 94, rue Jakob 

Stämpfli, 2502 BIEL/BIENNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; training; sporting and cultural 
activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0785117 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200208581 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.13 CH 501267 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KALEIDOSCOPE 

(730) Innehaver: 
 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd) , 94, rue Jakob 

Stämpfli, 2502 BIEL/BIENNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; training; sporting and cultural 
activities. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0786972 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200209585 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYMER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYMER 

(730) Innehaver: 
 Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG , Käferhofen, D-

88239 Wangen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Stepladders and peg ladders made of light metal; 
portable, rollable and mobile ladders, stepladders with back 
protection basket, glass cleaning ladders, shelves ladders, 
hall and assembly ladders, pedestal ladders, stairways, 
aforementioned goods made of light metal; pedestals, 
gangways, floorboards and loading rails made of light 
metal, vertically adjustable unit construction system working 
platforms capable of being put together as well as facade 
scaffoldings made of light metal; stepladders; vertically 
adjustable unit construction system working platforms 
capable of being put together (metal). 
20 Stepladders and peg ladders made of wood and 
plastic material; portable, rollable and mobile ladders, glass 
cleaning ladders; bed rest frames (lath grids); wallpaper 
tables and wallpaper table supports. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0788818 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200305525 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LP 

(730) Innehaver: 
 Laurent-Perrier , 32, Avenue de Champagne, 51150 

TOURS-SUR-MARNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith), drinking 
vessels, thermally isolated containers, glasses 
(receptacles), champagne glasses and champagne goblets, 
pipettes (wine-tasters), insulating flasks, refrigerating 
bottles, ice buckets, spouts, bottle openers, menu card 
holders, coasters (not made of paper and other than table 
linen), tableware not of precious metal; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; glass jars, biscuit tins, metal 
boxes for dispensing paper towels, glass boxes; glass 
stoppers; ice cube moulds; candlesticks, not of precious 
metal; bottles; candlesticks, not of precious metal; carafe 
stands, (not of paper and other than table linen), trivets 
(table utensils); manual mixers (shakers); trays for domestic 
purposes, not of precious metal; crumb trays. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; non-alcoholic aperitifs and cocktails; 
non-alcoholic fruit extracts; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beer); wines, 
sparkling wines, wines with Champagne protected label of 
origin; cocktails made with Champagne. 
43 Provision of food and drink in restaurants; bar 
and bar-restaurant services, catering services; butler 
services, hotel and temporary accommodation services, 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; information 
services concerning oenology and specifically Champagne 
wines. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0789913 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200211658 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.19 FR 02 3 154 321 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEUGEOT ELYSTAR SUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUGEOT ELYSTAR SUN 

(730) Innehaver: 
 Peugeot Motocycles SA , 103, rue du 17 Novembre, 25350 

MANDEURE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Mopeds and scooters. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0792514 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200212669 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.19 SE 02-02891 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPYRUS 

(730) Innehaver: 
 Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management; business 

administration; office functions; retail services. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0794477 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200301191 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POMMIER 

(730) Innehaver: 
 Pommier , 7, Avenue de la Mare, Zone d'Activités des 

Béthunes, F-95310 Saint-Ouen l'Aumône, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Handles, locks and window casement bolts of 

metal; hinges and door stops of metal; equipment for 
boards; screws, rivets of metal; aluminum sections; door 
frames (of metal); lock bolts; non-electric door openers; 
ironwork for doors; door handles of metal; door bolts; locks 
of metal (other than electric locks); locks (of metal) for 
vehicles; signs (of metal) which are neither luminous nor 
mechanical; tubes of metal; locks of metal for vehicles; 
bolts. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0795009 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200301473 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.24 CH 505771 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DANIEL HECHTER DH SPORT 

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

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

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

 25 Clothing, footwear and headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0795082 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200301504 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.30 LI 12653 
(540) Gjengivelse av merket: 

SR ADORO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SR ADORO 

(730) Innehaver: 
 Ivoclar Vivadent AG , Bendererstrasse 2, 9494 SCHAAN, LI

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Apparatus and instruments used in dentistry and 

dental technology, articulators, mixers, artificial teeth and 
veneers. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0795087 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200301507 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.06 DE 302 22 356.8/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMARTABO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMARTABO 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0795106 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200301517 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTITEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTITEC 

(730) Innehaver: 
 Bayer AG , 51368 LEVERKUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Unprocessed plastics, namely multi-component 

polyurethane systems for technical purposes (included in 
this class). 
17 Plastics as semi-finished products, namely multi-
component polyurethane systems for technical purposes 
(included in this class). 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0795109 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200301518 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.18 DE 302 45 896.4/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

PYROTHERM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PYROTHERM 

(730) Innehaver: 
 DIHAG Deutsche Giesserei- u. Industrie-Holding AG , 

Altendorfer Strasse 44, D-45127 Essen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; materials of metal for railway tracks; ironmongery 
and small items of metal hardware; goods of common metal 
not included in other classes, especially foundry moulds of 
metal, bands of metal, containers of metal, steel sheets; 
duckboards and tubes as well as tube systems and 
accessories of metal (also all above mentioned goods 
made of common metals and their alloys), included in this 
class, lead (unwrought or semi-wrought); cast iron (raw or 
semi-worked). 
7 Machines parts, namely pumps and their parts, 
machine housings, steam engine boilers, machine wheels, 
stands for machines, tables for machines, axles for 
machines, gear wheels, transmission shafts, stop valves; 
mechanically operated tools, in particular tools for machine 
tools, cutting tools with integrated or removable cutters of 
hard cutting materials, like friction tools and drilling, boring, 
sink and countersink tools combined with friction tools with 
fixed and adjustable diameters; casting moulds; fittings for 
steam engine (boilers); pistons for engines, ball-bearings. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0795281 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200301570 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAUNCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAUNCH 

(730) Innehaver: 
 Launch Tech Co. Ltd , Xinyang Building, Bagua No. 4 

Road, Futian District, 518029 Shenzhen, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Distance recording apparatus, dictating 
machines, electronic score boards, apparatus for examining 
fingerprints, electronic cards for office use, punch-hole 
reading apparatus, facsimile machines, electrical, 
apparatus for sealing plastics (packaging), signal apparatus 
not included in other classes, integrated circuits, integrated 
circuits cards (smart cards), radio section detectors, 
simulators for the steering and control of vehicles, 
automatic steering apparatus for vehicles, speed checking 
apparatus for vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0795417 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200301607 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.13 JP 2002-96157 
(540) Gjengivelse av merket: 

KATANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KATANA 

(730) Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Umeda Shokai , 28-2, Sugamo 4-chome, 

Toshima-ku, Tokyo 170-0002, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Wooden golf clubs; wooden golf club heads; golf 
clubs made of carbon fiber; golf irons; grip for golf clubs; 
head covers for golf club; golf club inserts; grip tapes for 
golf clubs; golf club shafts; golf club heads; golf tees; golf 
putters; golf putter covers; golf balls; golf divot repair tools. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0796142 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200302013 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.14 FR 02 3 147 842 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKYFILE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKYFILE 

(730) Innehaver: 
 France Telecom MSC , 246, rue de Bercy, F-75012 Paris, 

FR 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing apparatus; telephone apparatus, 
emitters and receivers; telecommunication terminals; 
software, particularly software for providing access to 
electronic mail services; terminals providing access to 
several media; data, information and signal, storage, 
conversion and processing apparatus; e-mail servers; 
database server centres. 
16 Newspapers, books, magazines, prospectuses 
and manuals particularly in the field of computing, of 
telecommunications; printed publications; instructional and 
teaching materials (except apparatus); printed matter; 
photographs; stationery; posters; self-adhesive paper 
items; paper and cardboard packing; teaching, 
maintenance and operation manuals; catalogues; paper 
and cardboard packaging. 
35 Business management assistance to industrial or 
commercial companies; advertising services; research and 
information for business purposes, statistical data 
compilation and study; database updating services; 
management and monitoring of telecommunication and 
multimedia networks; computer file management services; 
compilation of data in databases; subscription to a global 
telecommunication network (the Internet) or a restricted 
access network (the Intranet). 
38 Telecommunications services; sending or 
transmission of telegrams and messages; sending and 
transmitting computerised documents; electronic mail, 
electronic messaging and electronic data distribution 
services; transmission and broadcast of data, sounds and 
images, whether computer aided or not; communications 
via computer terminals; provision of access to databases 
and to computer or telematic database servers; 
telecommunication information services; communication 
services by e-mail via a e-mail server centre; leasing of 
access time to global computer networks; technical 
consulting and advice in the field of telecommunications. 
42 Expert appraisal services, in the field of 
telecommunications; technical consulting in selecting and 
implementing e-mail servers; design of e-mail servers, 
technical assistance in operating e-mail servers; software 
updating services. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0796569 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200302393 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.22 DE 302 20 314.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOMEARENA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOMEARENA 

(730) Innehaver: 
 TerraTec Electronic GmbH , Herrenpfad 38, D-41334 

Nettetal, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data carriers; apparatus for data communication 
by wire or by wireless transmission modes; components for 
electronic devices, in particular computers (included in this 
class); computer programs for the processing of audio data 
or video data; data processing equipment and computers. 
35 Services of a multi-media database, namely 
collecting, storing and providing of data. 
38 Transfer of messages, images and/or audio 
signals by means of computers; Internet services, namely 
transmission of information and entertainment programs in 
the Internet; services of a multi-media database, namely 
collecting, storing and transmission of images, audio 
information and/or video information. 
42 Development of programs for the processing of 
audio data or video data; services of a multi-media 
database, namely collecting, storing and providing of 
software. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797435 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200302789 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.26 DE 302 21 417.8/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIRA 

(730) Innehaver: 
 GIRA Giersiepen GmbH & Co KG , Dahlienstrasse, D-

42477 Radevormwald, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Suspension and fastening elements, fastening 
clips, mounting plates, clamps, profiles, cable conduits, 
cable joints, diverting elements for cables, all the 
aforementioned goods of metal; small items of metal 
hardware; cables and wires of metal (not for electric 
purposes); letter boxes of metal; bells (included in this 
class; mechanical locking systems, in particular for house 
entrance and inner house doors. 
9 Electric installation material (included in this 
class), in particular switches, interrupters, push switches, 
dimmers, sockets, plugs, pin and socket connectors and 
plug couplings, junction and connection sockets, distributor 
blocks, frames, covers, push-button keys, rockers, built-in 
sockets, intermediate plates, housings; cable conduits and 
cable clamps for electric purposes; electric cables and 
wires, telephone wires, coaxial wires, beam wave guide 
modules, beam wave guide system cables; fitting clips; 
circuit lines and circuit line systems, conductor rails and 
conductor rail systems, carriers for circuit lines, carriers for 
conductor rails; bells and part thereof (included in this 
class); optical, measuring, signalling, controlling apparatus 
and instruments; electrotechnical and electronic devices, 
apparatus and instruments (included in this class), in 
particular for switching, controlling, adjusting and 
monitoring; alarm devices, alarm systems, signalling 
systems; electric monitors and monitor modules; sensors 
and detectors for sound, movement, touch, light, sun, wind, 
smoke, temperature, gas, fluid; video systems, security 
systems, electrotechnical and electronic locking systems, in 
particular for house entrance and inner house doors; 
thermostats, room temperature controllers, thermometer 
(not for medical purposes); electrotechnical and electronic 
installations bus systems, in particular consisting of the 
following devices: sensors, actuators, binary inputs, line 
couplers, band couplers, current supply units; 
electrotechnical and electronic component parts (included 
in this class), interfaces, fuses, relays, electric contacts, 
magnetic contacts; starters, mountings for starters; tube 
motors; electronic fluorescent lamp ballasts, light signal 
transmitters, line filters; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
magnetic data carriers; computer software; data processing 
equipment and computers, in particular programming 
apparatus for electronic bus systems, parts of the 
aforementioned goods; data rails, data rail covers, take-up 
rollers for wires, door panels, functional panels; label 
spaces, electric and electronic guidance systems; displays, 
solar cells, solar rechargeable batteries, solar systems; 
interface apparatus for computer networks (routers). 
11 Lighting devices, fixtures, apparatus, lamps, 
lights, light bodies, light housings, illuminants, filament and 
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neon glow lamps, fluorescent lamps, fluorescent tubes, 
tube lamps; diffusing screens; guidance lights; sockets, 
reflectors, wiring, fittings, suspension devices, all for lamps 
and lights; heating apparatus, parabolic heaters, electric 
heating apparatus, ventilation and air-conditioning devices; 
solar collectors. 
14 Horological and chronometric instruments. 
17 Sealing elements. 
20 Suspension and fastening elements, fastening 
clips, mounting plates, clamps, profiles, cable conduits, 
cable joints, diverting elements for cables, all the 
aforementioned goods of plastics; letter boxes, not of metal 
or masonry; letter box apparatus of plastics, key boxes, 
keyboards, uncoded key cards of plastics. 
37 Network management, namely installation and 
maintenance of network systems. 
38 Telecommunications via fibre optical networks. 
40 Production and assembly of electric devices for 
third parties; production and assembly of profiles and cable 
conduits for third parties. 
41 Education; training in the field of data processing.
42 Configuration of computer networks by means of 
software; network management, namely line monitoring and 
analysis of network operation, protection against illegal 
network access and data saving. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798582 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200303618 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTÈME TRI ACTIF 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The text "SYSTÈME TRI ACTIF" is excluded from the legal 

protection. 
(730) Innehaver: 

 Henkel KGaA , Henkelstrasse 67, 40191 DÜSSELDORF, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Body care and beauty care preparations, namely 

preparations for caring for, cleaning, tinting, fixing, 
colouring, and permanent waving of hair, hair styling 
products. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0798639 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200303630 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.21 DE 302 30 121.6/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-MOBILE HOTSPOTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T-MOBILE HOTSPOTS 

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

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling or teaching apparatus and instruments (included 
in this class); apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data; 
machine run data carriers; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 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 and running of 
a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; projecting and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0798806 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200303678 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 knürr 

(730) Innehaver: 
 Knürr AG , Mariakirchener Strasse 38, D-94424 Arnstorf, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Empty tool cases of metal or metal combined 
with plastic; freight containers; utility trays of metal; 
coverings, covering pieces made of metal. 
9 Electric and electronic apparatus and instruments 
(included in this class); electronic data processing 
equipment, computers, servers, monitors, keyboards and 
computer peripheral devices; 19 inch rack housings, 
cupboards, 19 inch rack cupboards, racks, frames, boxes, 
plug-in units, plug-in units for current supply and distribution 
in electrical installations, plug-in printed circuits, sub-racks, 
plug-in units for housings, housing frames, housing boards, 
housing rails, telescopic rails, cover plates, plug-in chassis, 
small housings and front panel units for the aforementioned 
goods of plastic and metal, all the aforementioned goods 
for use with electronic and electric apparatus, instruments 
and devices (included in this class); socket strips (included 
in this class); equipment and components for programmes 
for equipping rooms containing technician, electronic 
engineering and monitoring workstations (included in this 
class); housings for monitors, housings for peripheral 
devices in data processing, keyboard housings and drive 
housings; printed circuit boards, printed circuit board cases, 
hand operated electronic tools, socket connectors, 
conductor rails; electric cables and leads, current supply 
devices, cable connection plug-in units and parts therefor; 
electronic tools (included in this class); anti-static 
workstation installations, namely anti-static table and floor 
mats and including wrist bands with connecting cables; bus 
connectors, bus connections, bus systems, flat belt cables, 
back planes; mains apparatus, current supply multi-meters; 
frequency counters, frequency generators, function 
generators, digital multi-meters, protective switches, 
voltage and current measuring devices, isolation and 
variable voltage transformers, speed variation devices; 
injection-moulded pieces of plastic, plastic housings for 
electronic modules, keyboard and monitor housings, 
vibration absorbers, cable channels, test chambers; 
coverings, covering pieces, included in this class. 
11 Fans, plug-in fans, heat sinks, heat exchangers, 
lamps, table lamps. 
20 Furniture; laboratory furniture, movable 
laboratory tables, work tables, work benches, folding tables, 
desks, table bases, table tops, under-table cupboards, 
chairs, screens, filing cabinets, computer and industrial 
furniture (included in this class); tools and components for 
interior design programmes for technicians, electronic 
engineers and monitoring work places (included in this 

class); empty tool cases made of plastic with metal parts; 
injection moulded parts of plastic in the form of plastic 
housings (included in this class), handles, feet, caps, 
shaped pieces, corner joints included in this class, utility 
trays of plastic; table housings, tool cupboards, desks, 
static desks and laboratory workstations, desk, cable clips; 
freight containers. 
42 Product development and product development 
consultation services of the goods mentioned in classes 6, 
9, 11 and 20 for third parties and technical consultancy 
therefor. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0799475 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200304022 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.10 CH 503586 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSSI 

(730) Innehaver: 
 Rossi Design Ltd , Alfred Escher-Strasse 17, CH-8002 

Zürich, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter; paper and paper goods included 
in this class; magazines; publications, advertising material 
such as posters, transparencies. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
thereof not included in other classes; handbags; travelling 
trunks; trunks; briefcases (leatherware); beach bags; 
shopping bags; cases not adapted to the goods for which 
they are intended; purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods, included in this 
class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum (included in this class), 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); brushware 
materials; cleaning equipment; unworked or semi-worked 
glass (except building glass); glassware, porcelain and 
earthenware included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0799476 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304023 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.28 CH 507726 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOLLOWME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOLLOWME 

(730) Innehaver: 
 Manufacture Roger Dubuis SA , Rue André de Garrini 2, 

CH-1217 Meyrin, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; eyewear; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment; fire 
extinguishers. 
14 Watches, watch movements, watch cases, watch 
dials, boxes for watches, table clocks, wall clocks, alarm 
clocks, jewellery, precious stones, precious metals and 
goods made thereof. 
18 Leather and imitations thereof, goods made of 
these materials not included in other classes; animal skins 
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799546 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200304043 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 IT TO 2002 C003576 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRERO ROCHER 

(730) Innehaver: 
 Ferrero SpA , Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba, IT 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0799547 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200304044 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.09 BX 720316 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFFSHORE LEGENDS 

(730) Innehaver: 
 Cigarette Racing Team NV , Ijsbeerlaan 7, B-9850 Nevele, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, headgear, waistcoats/cardigans, 
rainproof jackets, trousers; pullovers, polo shirts, T-shirts, 
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula 
One drivers; bonnets and wraps for water sports, for 
motorcyclists and for Formula One drivers; jackets, 
waistcoats/cardigans, trousers and other clothing of leather 
and imitation leather for motorcyclists, Formula One drivers 
and water sports. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799840 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200304131 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.02 FR 02 3 157 064 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAGATELLES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAGATELLES 

(730) Innehaver: 
 Generale Des Farines France , Moulin de la Faible, F-

84250 Le Thor, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper bags for packaging, small paper bags for 
packaging, cardboard or paper boxes, leaves (sheets) of 
paper for packaging, place mats of paper, paper napkins, 
publications, prospectuses, journals. 
30 confectionery, edible ice. 
40 Services and advice in connection with milling, 
bakery and pastry making. 
42 Internet site design, setting-up of Internet sites, 
development (design) of software, updating of computer 
software, leasing access time to a database server center, 
services provided by a franchiser relating to fast-food 
services, bakery goods and bakery goods called Viennese 
pastries namely transfer (provision) of technical know-how 
and granting of licenses. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0799895 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200304140 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.08 BX 722905 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Havana Club LOCO 

(730) Innehaver: 
 Havana Club Holding SA , 5, rue Eugène Ruppert, LU-2453 

Luxembourg, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and sparkling water and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beer). 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800059 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200304342 
(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:  
 flexite 

(730) Innehaver: 
 Malux Data AB , Box 221, S-891 25 Örnsköldsvik, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Registering, handling, controlling, storing and 

reading from databases. 
41 Education about reporting-systems. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800071 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200304348 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.08 HU M0203195 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Regina 

(730) Innehaver: 
 SZATMARI KONZERVGYAR KFT , Bem u. 85, 4762 

Tyukod, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruit 
sauces, eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0800328 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200304500 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIRRA FLEUR SA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIRRA FLEUR SA 

(730) Innehaver: 
 Mirra Fleur SA , 118, Rue du Rhône, CH-1204 Genève, 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. 
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. 
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. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit 
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal 
feed, malt. 
44 Medical services; veterinary services; sanitary 
and beauty care for human beings or animals; agricultural, 
horticultural and forestry services. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800400 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200304529 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.18 DE 302 29 828.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEELER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEELER 

(730) Innehaver: 
 CFS GmbH Kempten , Römerstrasse 12, D-87437 

Kempten, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Packaging materials, namely synthetic material 
foils; all aforesaid goods dedicated to industrial purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801168 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200305038 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JEEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JEEL 

(730) Innehaver: 
 Fesh Sportswearvertrieb GmbH , Breslauerstrasse 1, D-

41460 Neuss, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0801322 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200305075 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.05 FI T2003 00301 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE INFRANET COMPANY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE INFRANET COMPANY 

(730) Innehaver: 
 Eltel Networks OY , Pl 50, SF-02611 Esbo, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Construction, maintenance and repair; installation 

of power transmitting, telecommunications and other 
distribution networks and construction and maintenance 
relating thereto; electrifying of railways; maintenance and 
installation of oil-drilling apparatus; counselling and 
consulting relating to all aforesaid services. 
38 Telecommunications, counselling and consulting 
relating thereto. 
39 Electricity distribution; delivery of materials; 
counselling and consulting relating to all aforesaid services.
41 Education and providing of training. 
42 Planning of power transmitting, 
telecommunications and other distribution networks; control 
of oil-drilling apparatus; counselling and consulting relating 
to all aforesaid services. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0801873 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200305360 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.17 AT AM 6622/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

XCITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XCITE 

(730) Innehaver: 
 Mobilkom Austria AG & Co KG , Obere Donaustrasse 29, 

A-1020 Wien, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording; transmission or 
reproduction of sound or images. 
16 Printed matter. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802039 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200305445 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HESTIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HESTIA 

(730) Innehaver: 
 P W Hestia Sp z o o , Al. Spóldzielczosci Pracy 36, 20-147 

Lublin, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 13 Bengal fire, artificial fire, pyrotechnical products. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0802091 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200305456 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 LI 12669 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nemirovskaya vodka Nemiroff 

(730) Innehaver: 
 Breyfield Trust reg , Josef-Rheinbergerstr. 6 Postfach 328, 

9490 VADUZ, LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vodka. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0802092 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200305457 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 LI 12670 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff 

(730) Innehaver: 
 Breyfield Trust reg , Josef-Rheinbergerstr. 6 Postfach 328, 

9490 VADUZ, LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vodka. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0802095 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200305459 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 LI 12671 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HONEY PEPPER FLAVORED VODKA Nemiroff 

(730) Innehaver: 
 Breyfield Trust reg , Josef-Rheinbergerstr. 6 Postfach 328, 

9490 VADUZ, LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vodka. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0804076 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306646 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.28 CH 507224 
(540) Gjengivelse av merket: 

DESTINATION EXCELLENCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DESTINATION EXCELLENCE 

(730) Innehaver: 
 Swiss International Air Lines AG (Swiss International Air 

Lines SA) (Swiss International Air Lines Ltd) , 
Aeschenvorstadt 4, CH-4051 Basel, CH 

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

water, with the exception of vehicle wheels, vehicle tyres, 
inner tubes for pneumatic tyres. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof 
(included in this class); printed matter; books; periodicals; 
photographs; office supplies; stationery, charts; plans; 
instructional or teaching equipment (excluding apparatus); 
plastic materials for packaging (included in this class); 
diaries, calendars, address books. 
35 Business organisation and management 
consulting; publicity sponsoring; marketing; rental of 
advertising surfaces and advertising equipment; business 
management; commercial administration; office tasks. 
36 Insurance; financial operations; monetary 
operations; encashment; real estate operations; office 
rental; financial sponsoring. 
37 Servicing and repair services; maintenance and 
cleaning services in the field of aviation. 
39 Transport, packaging and warehousing of goods, 
transport of persons, travel organisation; rental of vehicles 
and aircraft; rental of garages and hangars for planes; 
travel reservation and provision of information in the field of 
transport. 
41 Training and further training; entertainment, 
sports and cultural activities. 
43 Providing of food and drink; temporary 
accommodation. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804080 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200306647 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.31 FR 02.3.177.553 
(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: 
 Lulu Expansion , Rue d'Amiens, F-93240 Stains, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Outerwear and underwear for men, women and 

children; leather and imitation leather clothing; fur clothing; 
sports clothing (other than for diving); blousons; gabardines 
(clothing); waterproof clothing; coats; mantillas; mittens; 
overcoats; trenchcoats; parkas; hooded capes; pelisses; 
stuff jackets; suits; masquerade costumes; jackets; 
blouses; aprons (clothing); coveralls (outwear and 
underwear); wrap-over tops; cardigans; pullovers; 
sweaters; knitwear (clothing); tank tops; 
waistcoats/cardigans; skirts; petticoats; trousers; dresses; 
shirts; short-sleeved shirts; tee-shirts; shorts; Bermuda 
shorts; gauchos; topcoats; ready-made clothing; paper 
clothing; muffs; pyjamas; dressing gowns; bathrobes; 
undershorts, including swimming trunks; beach and 
swimwear; jerseys, including swimming costumes; 
underclothing; bodies (leotards); bustiers; undershorts; 
panties and underpants; briefs and pants; brassieres; 
corsets; stocking suspenders; socks; hosiery; tights; 
bandanas; neckscarves; shawls; neckerchiefs; scarves; 
stoles; gloves; belts (clothing); braces; neckties; bow ties; 
pockets (clothing); neck scarves; sunsuits, sleeveless 
knitwear, layettes; bibs and baby's napkins (not made of 
paper); shoes; footwear, including beach shoes; sports 
shoes; boots; bootees; clogs (footwear); espadrilles; 
sandals; slippers; headwear; hats; veils; caps; peaks; 
berets; bonnets, including bathing caps; headbands; 
turbans; saris. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0804085 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200306648 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.19 DE 302 62 232,2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAY PUT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAY PUT 

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

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

lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804086 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200306649 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.19 DE 302 62 233.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLITZ'N GLAMOUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLITZ'N GLAMOUR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804169 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306664 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.20 FR 02 3195010 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINECIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CINECIL 

(730) Innehaver: 
 Chanel , 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-

SUR-SEINE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics for eyelashes. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804178 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306669 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.25 CH 511522 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALU PASS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALU PASS 

(730) Innehaver: 
 Sabemo SA , c/o PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-

Strasse 25, CH-4002 Basel, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Distribution of vouchers in the form of cards for 
the purchase of Internet services. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0804209 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306685 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.11 JP 2002-086523 
(540) Gjengivelse av merket: 

CYBIRD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CYBIRD 

(730) Innehaver: 
 KK Cybird , 3-20 Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 

105-0001, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Portable telephones; laptop computers; 
computers; computer programs (downloadable software); 
computer programmes (programs), recorded; computer 
game programs; computer software (recorded); electronic 
publications (downloadable); compact discs (audio video); 
phonograph records. 
35 Business information; professional business 
consultancy; business appraisals; cost price analysis; 
marketing research; marketing studies; efficiency experts; 
advertising; systemization of information into computer 
databases. 
36 Credit card services; debit card services; 
electronic funds transfer. 
38 Electronic bulletin board services 
(telecommunications services); electronic mail; cellular 
telephone communication; communications by computer 
terminals; computer aided transmission of messages and 
images. 
41 Publication of electronic books and journals on-
line; providing on-line electronic publications (not 
downloadable); game services provided on-line (from a 
computer network); digital imaging services, entertainment. 
42 Computer system design; computer 
programming; computer software design; maintenance of 
computer software; updating of computer software; data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion); computer systems analysis; creating and 
maintaining web sites for others; copyright management; 
licencing of intellectual property; graphic arts designing. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804395 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200306745 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 BX 726507 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIPTON FUSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIPTON FUSION 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Tea. 

32 Mineral water, sparkling water and other non-
alcoholic beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804427 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306755 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.29 FR 02 3 191 414 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 b'twin 

(730) Innehaver: 
 Decathlon , 4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE 

D'ASCQ, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Frame pouches, handlebar bags, saddle bags, 
water bottle clips, all these goods for bicycles and cycles, 
trailers. 
21 Water bottles. 
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic 
footwear) and (headwear). 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0804433 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200306757 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.16 CH 507603 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 trivadis makes IT easier. ... 

(730) Innehaver: 
 Trivadis AG , Elisabethenanlage 9, CH-4051 Basel, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Encoding devices; computers; computer 

programs; computer software; operating system programs; 
interfaces; electronic agendas. 
35 Computer data management; computer data 
processing; provision of e-commerce services, namely on-
line services for negotiating contracts for the purchase and 
sale of goods; provision of e-commerce services, namely 
advertising via computer networks in the form of data, texts, 
images, sound media or any combination of the above 
media for the sale of products and services of any kind; e-
commerce services, namely provision of information on 
goods via communication networks for commercial and 
advertising purposes; systematisation of data into computer 
databases. 
37 Installation, maintenance and repair of computer 
equipment. 
38 Link services for computer networks; computer-
assisted reception and transfer of documents and images; 
provision of services for access to on-line services and to 
telecommunications networks; transmission of information 
and images via computer; electronic transmission of 
information; calls by radio, telephone or any other method 
for electronic communications; telecommunications; 
transmission of information; provision of access to a global 
computer network; provision of access to search engines 
and to hypertext links for obtaining data and information via 
the global network; providing access to international 
computer networks; provision of discussion forums for the 
transmission of information between computer users. 
41 Interactive information from on-line databases or 
from the Internet on entertainment and cultural events. 
42 Computer software updates; information 
technology consulting; computer systems analyses; 
software design; services of a designer, more precisely of a 
website designer; declaration of identity and/or digital 
signature authenticity for transactions or in electronic 
messages; creation of computing systems; research and 
development of new products and services; development of 
new programs for data processing purposes; design and 
maintenance of websites for third parties; installing 
computer programs; conversion of data and computer 
programs; converting data or documents from physical 
media to electronic media; copying of computer programs; 
on-line surveillance, including analysis of access to 
computer networks; security services, namely on-line 
refusal of access to computer networks by non-authorised 
third parties; administration of systems and networks for the 
control and management of heterogenous computer 
networks such as control and management of client/server 

systems; engineering project planning; rental of access 
time to computers for data processing (computer services); 
rental of access time to databases (computer services); 
rental and maintenance of memory storage areas for use 
for hosting websites for third parties (hosting); rental of 
computer software, encoding and decoding of information 
and data; maintenance of computer software; website 
design; computer data recovery. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804448 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200306759 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.27 FR 023196237 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRANCITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRANCITAL 

(730) Innehaver: 
 Francital SA. , Le Valjoly, F-42290 Sorbiers, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Safety and protective clothing; safety and 

protective gloves. 
25 Clothes; footwear (excluding orthopedic 
footwear), headwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0804467 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200306763 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.28 DE 302 31 570.5/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIXENBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIXENBERG 

(730) Innehaver: 
 Continental Teves AG & Co OHG , Guerickestrasse 7, D-

60488 Frankfurt, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Hand-actuated tools and devices for testing 
and/or equipping vehicle parts, in particular brake calipers, 
brake pads. 
9 Sensors for measuring vehicle parameters, 
electronic circuits and switches for determining and 
evaluating vehicle parameters; sensors for vehicles. 
12 Automotive vehicle parts, included in this class, in 
particular mechanical, hydromechanical, electromechanical, 
electrohydraulic brake systems, also with electronic control, 
and parts thereof, such as electronic parking brakes (EPB), 
active parking brakes (APB) and driveaway interlock 
systems, anti-lock systems (ABS), traction control systems 
(TCS), stability management systems (ESP), electronic and 
mechanical brake force distributors (EBD), mechanical, 
hydromechanical, electromechanical, electrohydraulic 
wheel brake and actuating devices and parts thereof such 
as brake discs, drum brakes, brake shoes, wheel cylinders, 
brake pads, brake calipers for disc brakes, boosters, pedal 
assemblies, master cylinders, pumps for vehicles, 
connecting lines of the mentioned parts. 
37 Repair and restoration of vehicles and vehicle 
parts thereof such as brake calipers, brake discs. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804510 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200306780 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.20 BX 722899 
(540) Gjengivelse av merket: 

GASTROVITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GASTROVITE 

(730) Innehaver: 
 Etna Vending Technologies BV , Edisonstraat 20, 7131PB 

LICHTENVOORDE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Automatic devices for preparing and dispensing 
of hot and cold drinks; coffee and tea preparation machines 
with a vending facility. 
30 Coffee, also packed in filters; coffee extracts, 
instant coffee, artificial coffee, mixtures of coffee and 
artificial coffee; mixtures of coffee, milk powder and artificial 
coffee; coffee containing grains, fruits and spices used as 
coffee substitute. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804550 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200306785 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.31 LT 2003 0695 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GGG 

(730) Innehaver: 
 Valstybes Imone "Giraites Ginkluotes Gamykla" , Vijuku 

kaimas, Uzliedziu seniunija, 4319 Kauno rajonas, LT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0806252 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200307575 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 ES 2.518.417 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NZi 

(730) Innehaver: 
 Nazario Ibanez Azorin, Avenida de la Paz, 203, 30510 

Yecla - Murcia, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; 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; protective helmets, crash helmets for sports 
use, crash helmets for cyclists, motorcyclists, motorists, 
sunglasses, CDs, DVDs. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806254 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200307576 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.18 CH 510945 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOVECTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOVECTRO 

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

VAUMARCUS, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic 
products for medicine; dietetic substances for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings; materials 
for stopping teeth for dental impressions; disinfectants; 
products for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806284 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200307579 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.29 KR 40-2003-0019415 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MagicBright 

(730) Innehaver: 
 Samsung Electronics Co Ltd , 416 Maetan-dong, Paldal-gu, 

442-373 SUWON-CITY, KYUNGKI-DO, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers; monitors (computer hardware). 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0806290 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200307580 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Salicru 

(730) Innehaver: 
 Salicru SA , Avenue de la Serra, 100, 08460 Santa Mª de 

Palautordera, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, storage, regulation and control of 
electricity. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0806303 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307582 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ni 

(730) Innehaver: 
 Ernst u Willy Niegeloh GmbH & Co KG , Mangenberger 

Strasse 330, D-42655 Solingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Cutlery, cosmetic equipment, manicure and 
pedicure instruments, scissors, nail nippers, nail clippers, 
cuticle nippers, tweezers, eye lash curlers, hand hair 
clippers, straight razors, blackhead removers, cuticle 
knives, nail files, callous removers and substitute blades, 
corn raps and files, stuffed cases, bags, folders, boxes and 
toilet bags adapted to contain the aforesaid goods, included 
in this class. 
10 Ear cleaners, medical and healthcare 
instruments, healthcare instruments for pedicure. 
21 Toothpicks. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806329 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200307584 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 US 78/195.816 
(540) Gjengivelse av merket: 

RSC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RSC 

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

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

water; stability control systems for light trucks and sport-
utility vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0806331 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200307585 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRUSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRUSION 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone , 126-130, rue Jules Guesde, 

92300 LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical 
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil 
for pharmaceutical purposes; milk ferments for 
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for 
medical use, medical preparations for slimming purposes, 
medicinal herbs, oils for medical use, medicinal herbal teas, 
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, 
mineral water salts, medicated bath preparations; 
veterinary products; nutritive substances for 
microorganisms for medical use; vitamin preparations; food 
for babies, namely lacteal flour, soups, soups in dried form, 
milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, 
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, 
baby's cereals. 
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; 
dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; 
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; canned 
foodstuffs essentially containing meat, fish, ham, poultry 
and/or game; prepared, dehydrated, cooked, preserved and 
deep-frozen dishes, essentially containing meat, fish, ham, 
poultry and/or game; savoury or sweet snack foods made 
with fruits or vegetables such as potatoes, flavoured or 
plain; potato crisps, mixed nuts, all nuts, particularly 
prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew 
nuts; cocktail snacks made with charcuterie; milk, 
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk 
products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, 
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh 
creams, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, 
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and 
pickled cheeses, soft white cheese, fresh cheeses sold in 
paste or liquid form, plain or flavoured; beverages mainly 
consisting of milk or dairy products, milk beverages, mainly 
of milk, milk beverages containing fruits; fermented dairy 
products, plain or flavoured; edible oils, olive oils, edible 
fats. 
32 Beers; still or sparkling water (mineral or not); 
fruit or vegetable juices, beverages made with fruits or 
vegetables; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets 
(beverages); preparations for making beverages, syrups for 
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing lactic starters. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806366 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200307591 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEVE SMITH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEVE SMITH 

(730) Innehaver: 
 Capitol Design + Production GmbH , Niederhöchstädter 

Strasse 62, D-61476 Kronberg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0806384 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200307593 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERA 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Yonggao Plastic Industry Development Co Ltd 

(Zhejiang Yonggao Suye Fazhan Youxian Gongsi) , 
Yinshanlu, Chengguan, Huangyan, 318020 Zhejiang, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Plastics in the form of tubes, plates, rods and 

bars; junctions for pipes, not of metal. 
(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 0806393 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307597 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISCOARTRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISCOARTRO 

(730) Innehaver: 
 Tedec-Meiji Farma SA , Carretera M-300, Km. 30.500, 

28802 Alcala de Henares (Madrid), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, 
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. 

(450) Kunngjøringsdato: 31/04, 2004.07.26 
  

 
 



 innsigelser 2004.07.26 - 31/04

 

76  
 

Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0801052 
(210) Søknadsnr.: 200304910 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.05.10 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Marker International GmbH, Ruessenstrasse 6, CH-6340 
Baar, CH 

 Innsiger: 
 Wolverine Outdoors Inc , 9341 Courtland Drive N.E., 

MI49351 ROCKFORD, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 222932 
(210) Søknadsnr.: 200300454 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.04.26 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Hello AS, c/o Sense Communications Int ASA, Postboks 
5806 Majorstua, 0308 Oslo, 0308, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Hello AS , c/o Sense Communications Int ASA, Postboks 

5806 Majorstua,0308 Oslo, NO 
 Innsiger: 
 Hola SA , 98-2 Velazquez, 28006 MADRID, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling
 
(111) Reg.nr.: 211528 
(210) Søknadsnr.: 200103434 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.11.26 

(540) ELWOOD 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 25: Klesplagg; herunder T-skjorter, bukser, jeans, 
shorts, bomullsgensere, singleter, "button-down"- skjorter 
og jakker; fottøy; herunder skatingsko, tennissko og 
spasersko; hodeplagg; herunder basketballcaps, ulluer og 
hatter. 

(730) Innehaver: 
Wheelie Den Distribution dba Elwood Clothing Co 
1211 Long Beach Ave Unit B 
Los Angeles, CA 90021 
US 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatfirmaet Schjødt AS , Postboks 2444 Solli,0201 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
G-Star International BV , Overschiestraat 182, NL-1062 XK 
Amsterdam, NL 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

  
 
(111) Reg.nr.: 213132 
(210) Søknadsnr.: 19958115 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2002.03.04 

(540) Easy Dialog 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 9: Fjernsynsapparater, videoopptakere, 
kamerabåndspillere, stereosystemer; audio- og videoutstyr 
for forbrukere (ikke telefoner); hi-fi-apparater; 
radioapparater (ikke for personlig kommunikasjonsbruk); 
underholdningssystemer for bil og utstyr for mottak av 
fjernsyns- og radioprogrammer via satellitt 

(730) Innehaver: 
Grundig AG 
Beuthener Strasse 41 
90471 NÜRNBERG 
DE 

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

 Innsiger: 
The Dialog Corporation , 11000 Regency Parkway, Suite 
400, Cary, NC 27511, US 

 Innsigers fullmektig: 
Prétor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 Trondheim, NO 

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

  
 
(111) Reg.nr.: 215064 
(210) Søknadsnr.: 200111905 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2002.08.05 

(540) CORDIS 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 9: Antenner og gruppeantennesystemer; 
avstandsmålere, herunder systemer for posisjonering av 
gjenstander i rommet der trigonometrisk signal-
prosessering inngår; computer periferutstyr; detektorer, 
herunder systemer for detektering av aktive trådløse 
nettverksnoder. 
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; 
mobiltelefonitjenester; radiokommunikasjonsvirksomhet. 

(730) Innehaver: 
Radionor Communications AS 
7047 Trondheim 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130 Oslo, 
NO 

 Innsiger: 
Cordis Corp , FL MIAMI LAKES, US 

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

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

  
 
(111) Reg.nr.: 216981 
(210) Søknadsnr.: 200203506 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.01.13 

(540) SENSIBELL 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 9: Nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter 
for landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, 
kontroll (overvåking), livredning og undervisning; 
alarmapparater, tyverialarmer og brannalarmer; elektriske 
dørklokker; detektorer og sensorer, detektorer og sensorer 
for innbrudd, uønsket besøk, røk, brann og høye 
temperaturer; lagrede dataprogrammer; grammofonplater 
og CD-plater; salgsautomater samt mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; lysende eller mekaniske signaler 
og signalpaneler; deler til ovennevnte varer inkludert i 
klasse 9. 
KL. 37: Oppføring/anlegg av bygninger, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner og elektrisk utstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
oppvarmingsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av detektorer og sensorer, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av detektorer og sensorer for innbrudd, uønsket 
besøk, røk, brann og høye temperaturer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av alarmapparater, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer og 
brannalarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dørklokker; informasjon angående reparasjon av elektrisk 
utstyr. 
KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; tekniske konsulenttjenester; konsulenttjenester 
angående alarmer, detektorer og sensorer. 

(730) Innehaver: 
Cabinova AB 
Västra Löa 
S-714 94 Kopparberg 
SE 

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

 Innsiger: 
Bell IP Holding L.L.C. , One Landmark Square, suite 903, 
Stamford, CT 06901, US 

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 

 Avgjørelse:  
Registreringen delvis opphevet 

  
 
(111) Reg.nr.: 217966 
(210) Søknadsnr.: 200207750 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.03.24 

(540) LYRINEL 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av 
inkontinens. 

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

(750) Innehavers fullmektig: 
J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland,0134 Oslo, NO 

 Innsiger: 
Parke Davis & Co , 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 
07950, US 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

  
 
(111) Reg.nr.: 218305 
(210) Søknadsnr.: 200207728 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.04.22 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 9: Softwaremoduler; dataprogrammer, programvare og 
maskinvare; operative programmer; magnetiske og optiske 
databærere; modemer, nettverksutstyr for bruk i data- og 
telekommunikasjonsnettverk, rutere, ruterservere; 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; telefoner og 
mobiltelefoner. 
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
KL. 36: Betalingstjenester via telefon og datanettverk. 
KL. 38: Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
globale nettverkstjenester; elektronisk kommunikasjon; 
elektronisk sending, mottagelse og overføring av tale, tekst, 
lyd, bilde og data via telefon, mobiltelefon og datanettverk; 
stemmeavgivning via telefon og datanettverk; 
telefontjenester; rutingtjenester; informasjon, rådgivning og 
kundeveiledning i forbindelse med tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet og annen elektronisk 
kommunikasjon; internettjenester tilgjengelig over alle typer 
nett; elektroniske abonnementstjenester, bestilling eller 
endring av abonnementsforhold via telefon eller 
datanettverk; datamaskin brukerprogrammer; utvikling av 
dataprogrammer; utvikling, drift, overvåking, feilretting og 
ajourføring av kundetilpassede telefon- og dataløsninger; 
dataassistert overføring av beskjeder, bilder og data; 
dataassistert overføring av vare- og tjenestebestilling. 
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

KL. 41: Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
relatert til utstyr for data- og telekommunikasjonsnettverk; 
opplæringsvirksomhet relatert til data- og 
telekommunikasjonsnettverk; kundeveiledning innen tele- 
og datakommunikasjonsvirksomhet. 
KL. 42: Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til 
informasjon over globale datanett og over telenett; 
konsulenttjenester og faglige konsultasjoner innen tele- og 
datavirksomhetsområdet; utleie av dataprogrammer. 

(730) Innehaver: 
Telenor Mobil AS 
v/Tkp-Øt Postboks 1 
1331 FORNEBU 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1331 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
Exxon Mobil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, TX75039-
2298 IRVING, US 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

 Avgjørelse:  
Registreringen opprettholdes 

 
(111) Reg.nr.: 218901 
(210) Søknadsnr.: 200209437 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.06.10 

(540) QUEENS 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
sportslige aktiviteter; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser, seminarer. 
KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-
), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; 
moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kaféer, 
kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering 
(hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling 
av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig 
innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, 
glass. 

(730) Innehaver: 
Britannia Hotel AS 
Dronningensgt 5 
7011 Trondheim 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen,0303 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
Queens Production Ltd ,  , GB 

 Innsigers fullmektig: 
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 
NO 
 

 Avgjørelse: 
Registreringen delvis opphevet 

  
 
(111) Reg.nr.: 219802 
(210) Søknadsnr.: 19952585 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.08.11 

(540) VITALITE 
(511) Varer og/eller tjenester: 

KL. 5: Farmasøytiske produkter, farmasøytiske preparater 
for hudpleie; deodoranter, ikke for personlig bruk; 
rensemidler for medisinsk bruk; antiseptiske midler; 
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øyevann; balsampreparater; terapeutiske preparater for 
bad; desinfeksjonsmidler til hygienisk bruk; solbeskyttende 
midler (salver mot solforbrenning); dietetiske stoffer, drikker 
og næringsmidler for medisinsk bruk, medisinmikstur, 
vitaminpreparater; medisinske urter; urtete; piller, pulvere, 
drikker inneholdende urter samt preparater for fremstilling 
av drikker inneholdende urter, alt til medisinsk bruk; 
kosttilskudd for mennesker inneholdende urter, vitamin- og 
mineralpreparater for medisinsk bruk; kosttilskudd for 
mennesker inneholdende enzymer og aminosyrer for 
medisinsk bruk. 
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt 
apparater), trykksaker, bøker og hefter, sjekkhefteomslag; 
papirvarer (ikke opptatt i andre klasser). 
KL. 18: Håndvesker og -kofferter; håndtak for kofferter, 
rammer for håndvesker; skuldervesker, reisevesker, -bager 
og -kofferter, rumpetasker, ryggsekker, ransler, 
lommebøker, dokumentmapper og -kofferter, skipssekker, 
lærremmer, beltespenner, kosmetikkofferter og -vesker. 
KL. 25: Klær og hodeplagg, belter (bekledning). 
KL. 26: Beltespenner. 
KL. 29. Hele klassen. 
KL. 30: Hele klassen. Registreringen omfatter ikke kaffe, 
iste og istekonsentrat. 
KL. 32: Hele klassen. Registreringen omfatter ikke 
fruktdrikker inneholdende vann og fruktjuice, frosset eller 
ufrosset konsentrert limonade, fruktjuice, tomat- og 
tranebærjuice og heller ikke de foran spesifiserte varer i 
dispenseremballasje. 

(730) Innehaver: 
The Sunrider Corp (doing business as Sunrider 
International) 
1625 Abalone Avenue 
Torrance, CA 90501 
US 

(750) Innehavers fullmektig: 
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130 Oslo, 
NO 

 Innsiger: 
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co KG , Spitalgasse 3, 
D-79713 Bad Säckingen, DE 

 Innsigers fullmektig: 
AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 
BERGEN, 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.: 210470 
(151) Reg.Dato.: 2001.09.20 
(180) Reg. utløper: 2011.09.20 
(210) Søknadsnr.: 199906734 
(220) Inndato: 1999.07.08 
(540) Gjengivelse av det gamle merket: 

 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

(531) Fig. klass.: 270521 
(571) Beskrivelse av merket:  

Tiffany 
(730) Innehaver: 

International Foodstuffs Co 
P.O. Box 4115 
Sharajah 
AE 

(740) Fullmektig: 
Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS 
Postboks 171 
4302 Sandnes 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
KL. 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; kjeks; knask; sjokolade; sjokoladekonfektyrer; 
sukkerkonfektyrer; sukkertøy; iskrem; is med 
smakstilsetning; sorbeter, serbettis; yoghurtiskrem; iskrem-
shakes; kaker av iskrem; iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; 
pasta; makaroni; nudler; spaghetti og andre slike produkter 
laget av korn; knask laget av korn; behandlede 
kornprodukter; frokostblandinger av korn; matvarer laget 
helt eller delvis av korn. 

(450) Kunngj. reg. dato: 31/04, 2004.07.26 
  



 endringer i varefortegnelse 2004.07.26 - 31/04

 

81 
 

Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 218158 
(151) Reg.dato: 2003.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.13 

(210) Søknadsnr: 200208152 
(220) Inndato: 2002.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Fotografiske, apparater og instrumenter; digitale 
kameraer; digitale videokameraer; bildeprosessor, 
bildeprosessor maskinvare og bildeprosessor programvare 
for digitale kameraer og digitale videokameraer. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 0599225 
(151) Reg.Dato.: 1993.04.06 
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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.: 107208 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hubert Blome GmbH, Sundern, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Blome GmbH, Im Karweg 3, 59846 SUNDERN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 116022 
(730) Tidligere innehaver: 
 New Wave Mode AB, Dingle, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 New Wave Group AB, Hollandsgatan 5, 44250 YTTERBY, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 117163 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stratus Computer Systems Sarl, Zugerstrasse 76, CH-6340 

Baar, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Stratus Technologies Bermuda Ltd, Reid Hall, 3 Reid 

Street, HM11 HAMILTON, BM 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126997 
(730) Tidligere innehaver: 
 Twilfit AB STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 AB Lindex, Bok 233, 401 23 GØTEBORG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 127449 
(730) Tidligere innehaver: 
 Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 36, 

CH-8034 Zürich, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, 6300 ZUG, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 12922, 17011, 22361, 27290, 33980, 55179, 

55819, 75532, 96924, 102186, 166329, 
170394, 184839 

(730) Tidligere innehaver: 
 Parke Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 

07950, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 

MORRIS PLAINS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 132572, 196572, 202549 
(730) Tidligere innehaver: 
 Coors Brewing CO, Golden, CO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Coors Global Properties, Inc, 165 South Union Boulevard, 

Suite 170, CO80228 LAKEWOOD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 137692 
(730) Tidligere innehaver: 
 Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Staffanstorpvägen 50, 

S-250 17 Malmö, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 139850 
(730) Tidligere innehaver: 
 International Distillers and Vintners France SA, Macon, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Piat Père et Fils BV, Molenwerf 10-12, 1014BG 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 145113 
(730) Tidligere innehaver: 
 Atofina, 4/8, cours Michelet, La Défense 10, 92800 

PUTEAUX, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 CRAY VALLEY SA, 4-8 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX, 

FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150606, 152527 
(730) Tidligere innehaver: 
 Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leonhard-Tietz 

Strasse, D-50676 Köln, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG, 

Metro-Strasse 1, 40235 DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 153195 
(730) Tidligere innehaver: 
 Conerpo soc. coop. a.r.l., Villanova Di Castenaso, Bologna 

Bo, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 ALEGRA SrL MODENA (MO), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
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(111) Reg.nr.: 156633 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bramanta SpA, Sansepolcro, Arezzo, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 CO.FIN.CO SrL Compagnia Finanziaria Conti, Zona 

Industriale S. Fiora n. 21, 52037 SANSEPOLCRO, AR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 165142 
(730) Tidligere innehaver: 
 International Games LTD,., George Town GRAND 

CAYMAN, KY 
(740) Ny Innehaver: 
 Mattel Europa BV, Gondel 1, NL- 1186 MJ Amstelveen, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 16661, 41201, 62567, 80486, 116053, 

110456, 125082, 138006, 175245, 213313, 
216488, 216065, , 222846, 

(730) Tidligere innehaver: 
 Frans Verbunt & CO BV, Tilburg, NL 

Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV, 
Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, NL 

(740) Ny Innehaver: 
 Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 166875 
(730) Tidligere innehaver: 
 Take Off Production AG, Pranzaira, 7603 Vicosoprano, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Völkl (International) AG, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, 

CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180220 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mirasir, SA JIJONA (ALICANTE), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 COLEFRUSE, SA, Pza. Deportista Andrés Muñoz 8, 03003 

ALICANTE, ES 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 189078, 187557 
(730) Tidligere innehaver: 
 U.S. Robotics Access Corp, Skokie, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 U.S. Robotics Corp, 935 National Parkway, IL60173-5157 

SCHAUMBURG, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 191038 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rosy SA, 8, rue Agelins, F-88490 Colroy-la-Grande, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Wolf Lingerie, 2, rue Alfred Kastler, 67610 LA 

WANTZENAU, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202832 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elva Induksjon AS, Postboks 760 Sentrum, 3701 SKIEN, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 EFD ASA, Postboks 363 Sentrum, 3701 SKIEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202833 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elva Induksjon AS, Postboks 760 Sentrum, 3701 SKIEN, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 EFD ASA, Postboks 363 Sentrum, 3701 SKIEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202834 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elva Induksjon AS, Postboks 760 Sentrum, 3701 SKIEN, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 EFD ASA, Postboks 363 Sentrum, 3701 SKIEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 203485 
(730) Tidligere innehaver: 
 West Publishing Corp, 610 Opperman Drive, MN55123 

EAGAN, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Thomson Finance SA, Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 204114, 204115 
(730) Tidligere innehaver: 
 Zaidan Hojin Shorinji Kempo Remmei, 1-59, Hon-dori 3-

chome, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa-ken, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Shorinji Kempo Intellectual Property Protection Corp, 

Adachi Business Park Building 2F, 1-8-3, Tomigaya, 
Shibuya-ku TOKYO-TO, JP 

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

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 204932, 216829, 216830 
(730) Tidligere innehaver: 
 Clear Channel Communications Inc, 200 E Basse Road, 

San Antonio, TX 78209, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Clear Channel Identity, LP, 200 E Basse Road, TX78209 

SAN ANTONIO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 32993 
(730) Tidligere innehaver: 
 Devanlay SA, 92 rue Reaumur, F-75002 Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Scandale, 41, rue des Bois, 75019 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 43683 
(730) Tidligere innehaver: 
 F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 

BASEL, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 ICN Puerto Rico, Bo. Mariana Rd., 909 KM 1.1, PR00791-

9731 HUMACAO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 48484 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jøtul Industrier AS, 1678 KRÅKERØY, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Jøtul AS, Langøyveien, 1678 KRÅKERØY, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 52992, 1910549, 1910550, 105618, 104446, 

104447, 104451, 104452, 104453, 105027, 
104454, 104455, 104622, 116567, 117827, 
119773, 128453, 134288, 135235, 148050, 
145288, 148591, 170743, 175841, 187638, 
190145, 215858 

(730) Tidligere innehaver: 
 Courtaulds Coatings (Holdings) Ltd, 50 George Street, 

London W1A 2BB, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 80189 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cooper Automotive Products Inc, Houston, TX, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Federal- Mogul Ignition Company, 26555 Northwestern 

Highway, MI38034 SOUTHFIELD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 88865 
(730) Tidligere innehaver: 
 International Control Automation Finance SA, Ville de 

Luxenbourg, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 ABB Asea Brown Boveri Ltd, Case postale 8131, CH-8050 

Zürich, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 89537 
(730) Tidligere innehaver: 
 Manesty Machines LTD, Liverpool, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 BWI Plc, Kitling Road, L349JS KNOWSLEY, 

MERSEYSIDE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 93847 
(730) Tidligere innehaver: 
 ETS Fourcroy SA, Bruxelles, BE 
(740) Ny Innehaver: 
 LUXDRINKS SA, Route d'Arlon, 291, 1150 LUXEMBURG, 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96704 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ziskua 92 SL, Munguia (Vizcaya), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Arteche Lantegi Elkartea SA, Derio Bidea, 28, 48100 

MUNGIA (VIZCAYA), ES 
(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.: 0782996 
(210) Søknadsnr.: 200207222 
(730) Innehaver: Are OY, Kaivokselantie 9, SF-01610 

Vanda, FI 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 115450 
(210) Søknadsnr.: 19802027 
(730) Innehaver: The Morgan Cruible CO PLC, 

Windsor, Berkshire, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117009 
(210) Søknadsnr.: 19830585 
(730) Innehaver: Nippon Soda CO LTD, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117862 
(210) Søknadsnr.: 19823120 
(730) Innehaver: Amorim Revestimentos SA, Rua Do 

Ribeirinho, 202, Apartado 13, 4536 
Sao Paio de Oleiros, PT 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, P.O.Box 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 119258 
(210) Søknadsnr.: 19811097 
(730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 

P.O. Box 2200, CA91329 
NORTHRIDGE, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 145113 
(210) Søknadsnr.: 19863621 
(730) Innehaver: Atofina, 4/8, cours Michelet, La 

Défense 10, 92800 PUTEAUX, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 148927 
(210) Søknadsnr.: 19894399 
(730) Innehaver: Voc Technology AB, Box 898, S-891 

18 Örnsköldsvik, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, P.O.Box 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 157407 
(210) Søknadsnr.: 19882289 
(730) Innehaver: Biosym A/S, Skolegade 49, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Jens Berthelsen, c/o Biosym Norge 

AS,  Rigetjønnveien 18, 4626 
KRISTIANSAND S, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162162 
(210) Søknadsnr.: 19926400 
(730) Innehaver: Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer 

Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf, 
DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162513 
(210) Søknadsnr.: 19926164 
(730) Innehaver: Studex CORP, Harbor City, CA, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162614 
(210) Søknadsnr.: 19913340 
(730) Innehaver: Sicherungen-Bau GmbH, Lünen, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162919 
(210) Søknadsnr.: 19916075 
(730) Innehaver: Facom SA, Morangis, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, P.O.Box 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163016 
(210) Søknadsnr.: 19932081 
(730) Innehaver: Navarra de Componentes 

Electronicos SA, Tudela, ES 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163037 
(210) Søknadsnr.: 19912791 
(730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, 2601 

Beltline Road, TX75006-5401 
CARROLLTON, US 

(740) Fullmektig: Merete Drevvatne Bugge, 
Bestumveien 86B, 0283 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163242 
(210) Søknadsnr.: 19931484 
(730) Innehaver: Nec Corp, 7-1, Shiba 5-chome, 

Minato-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 164146 
(210) Søknadsnr.: 19906768 
(730) Innehaver: Mannesmannröhren-Werke AG, 

Wiesenstrasse 36, D-45473 Mülheim, 
DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164387 
(210) Søknadsnr.: 19933571 
(730) Innehaver: Gilde Norge Ans, Postboks 397 

Økern, 0513 Oslo, 0513, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 189078, 187557 
(210) Søknadsnr.: 19973215, 19973861 
(730) Innehaver: U.S. Robotics Access Corp, Skokie, 

IL, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 35786, 71133, 97813, 137716, 

137796, 157279, 199822 
(210) Søknadsnr.: 42863, 89936, 19761331, 19882536, 

19882538, 19912697, 199802453 
(730) Innehaver: DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 

6411 TE HEERLEN, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, P.O.Box 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 52992, 1910549, 1910550, 105618, 

104446, 104447, 104451, 104452, 
104453, 105027, 104454, 104455, 
104622, 116567, 117827, 119773, 
128453, 134288, 135235, 148050, 
145288, 148591, 170743, 175841, 
187638, 190145, 215858 

(210) Søknadsnr.: 65830, 19100549, 19100550, 
19782534, 19782536, 19782537, 
19782541, 19782542, 19782543, 
19782544, 19782545, 19782546, 
19782548, 19811221, 19820447, 
19820448, 19841926, 19863906, 
19863907, 19883915, 19894172, 
19900481, 19924854, 19952158, 
19966725, 199710050, 199909895 

(730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International 
BV, Velperweg 76, 6824BM 
ARNHEM, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, P.O.Box 765 
Sentrum, 0106 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 64139, 163195 
(210) Søknadsnr.: 73744, 19916231 
(730) Innehaver: Hunter Douglas Industries  BV, 

Piekstraat 2, NL-3071 EL Rotterdam, 
NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 64597, 164878 
(210) Søknadsnr.: 80512, 19930829 
(730) Innehaver: Speedo Holdings BV, Haarlem, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 90661 
(210) Søknadsnr.: 115835 
(730) Innehaver: KK Yakult Honsha, 1-19, Higashi-

shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 
105-8660, JP 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
116135 2014.03.29 

116232 2014.04.12 

116238 2014.04.12 

116333 2014.04.26 

116400 2014.05.03 

116501 2014.05.10 

116547 2014.05.10 

116553 2014.05.10 

116567 2014.05.10 

116573 2014.05.10 

116716 2014.05.16 

116749 2014.05.16 

116810 2014.05.24 

116863 2014.05.24 

116884 2014.05.30 

116906 2014.05.30 

116978 2014.05.30 

117032 2014.06.07 

117045 2014.06.07 

117143 2014.06.07 

117262 2014.06.14 

117302 2014.06.14 

117317 2014.06.14 

117327 2014.06.21 

117381 2014.06.21 

117524 2014.07.05 

117529 2014.07.05 

117557 2014.07.12 

117658 2014.07.19 

117684 2014.07.19 

117688 2014.07.26 

117780 2014.07.26 

117805 2014.07.26 

117807 2014.07.26 

117827 2014.08.02 

118008 2014.08.09 

118036 2014.08.09 

118037 2014.08.09 

118039 2014.08.09 

118075 2014.08.16 

118079 2014.08.16 

118115 2014.08.16 

118174 2014.08.16 

118370 2014.08.30 

118406 2014.08.30 

118595 2014.09.13 

118721 2014.09.27 

118771 2014.09.27 

118825 2014.10.04 

118891 2014.10.11 

119175 2014.11.22 

119191 2014.11.22 

119258 2014.11.29 

159250 2013.09.16 

159831 2013.11.04 

160922 2013.12.30 

161570 2014.02.24 

161640 2014.03.03 

161655 2014.03.03 

161796 2014.03.17 

161839 2014.03.17 

161857 2014.03.17 

161883 2014.03.17 

161932 2014.03.24 

162054 2014.03.17 

162100 2014.04.07 

162335 2014.04.28 

162399 2014.05.05 

162403 2014.05.05 

162404 2014.05.05 

162409 2014.05.05 

162410 2014.05.05 

162430 2014.05.11 

162450 2014.05.11 

162476 2014.05.11 

162492 2014.05.11 

162495 2014.05.11 

162496 2014.05.11 

162510 2014.05.11 

162529 2014.05.11 
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162600 2014.05.11 

162602 2014.05.19 

162629 2014.05.19 

162649 2014.05.19 

162662 2014.05.19 

162696 2014.05.19 

162703 2014.05.19 

162709 2014.05.19 

162710 2014.05.19 

162742 2014.05.19 

162743 2014.05.19 

162853 2014.05.26 

162868 2014.05.26 

162927 2014.06.02 

162946 2014.06.02 

163054 2014.06.09 

163076 2014.06.09 

163180 2014.05.25 

163200 2014.06.16 

163226 2014.06.16 

163233 2014.06.16 

163243 2014.06.16 

163275 2014.06.16 

163299 2014.06.16 

163310 2014.06.23 

163315 2014.06.23 

163332 2014.06.23 

163375 2014.06.23 

163490 2014.06.30 

163531 2014.07.07 

163550 2014.07.07 

163556 2014.07.07 

163574 2014.07.07 

163592 2014.07.07 

163593 2014.07.07 

163623 2014.07.07 

163647 2014.07.07 

163648 2014.07.07 

163705 2014.07.14 

163726 2014.07.14 

163743 2014.07.14 

163745 2014.07.14 

163755 2014.07.14 

163757 2014.07.14 

163758 2014.07.14 

163778 2014.07.14 

163794 2014.07.14 

163832 2014.07.21 

163869 2014.07.21 

163920 2014.07.21 

163929 2014.08.04 

163984 2014.08.04 

164035 2014.08.04 

164036 2014.08.04 

164055 2014.08.04 

164058 2014.08.11 

164206 2014.08.18 

164218 2014.08.18 

164231 2014.08.18 

164390 2014.08.25 

164477 2014.09.08 

164495 2014.09.08 

164590 2014.09.22 

164592 2014.09.22 

164672 2014.09.22 

164685 2014.09.22 

164752 2014.09.29 

164788 2014.09.29 

164943 2014.10.13 

165077 2014.10.20 

165273 2014.11.10 

165983 2014.12.15 

166126 2014.12.22 

166152 2014.12.22 

166589 2015.01.12 

1904286 2014.11.16 

21756 2014.04.03 

21846 2014.04.13 

22302 2014.12.01 

44129 2014.04.03 

44865 2014.07.20 

45107 2014.07.03 

45139 2014.05.18 

45357 2014.05.24 

45705 2014.02.18 

45960 2014.08.04 

46266 2014.11.13 

62759 2013.11.07 



 fornyelser 2004.07.26 - 31/04

 

90 
 

63529 2014.03.05 

63551 2014.03.19 

63589 2014.03.19 

63608 2014.04.02 

63723 2014.04.09 

63759 2014.04.09 

63912 2014.05.14 

63933 2014.05.14 

64142 2014.06.18 

64289 2014.07.02 

64327 2014.07.10 

64414 2014.07.16 

64463 2014.08.06 

64580 2014.08.06 

64757 2014.09.03 

64813 2014.09.17 

64814 2014.09.17 

64959 2014.10.29 

65061 2014.11.05 

65082 2014.11.12 

65358 2014.12.23 

65370 2014.12.23 

90172 2014.01.23 

90548 2014.03.14 

90800 2014.04.26 

90895 2014.05.02 

91028 2014.05.15 

91063 2014.05.29 

91245 2014.06.26 

91292 2014.07.04 

91342 2014.07.16 

91403 2014.07.24 

91406 2014.07.24 

91673 2014.09.05 

91674 2014.09.05 

91842 2014.10.10 

91938 2014.10.24 

92136 2014.11.21 

92209 2014.11.28 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 223918 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(210) Søknadsnr.: 200405583 
(220) Inndato: 2004.05.21 
(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: 
 Camilla Johansen, Framveien 5, 3188 HORTEN, NO 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(111) Reg.nr.: 223922 
(151) Reg.dato.: 2004.07.21 
(210) Søknadsnr.: 200403672 
(220) Inndato: 2004.04.12 
(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: 
 Christina Bøhmer, Hansberget, Rød, 2450 RENA, NO 

(450) Kunngjøringsdato  31/04, 2004.07.26 
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Erstatninger 
 
Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven §55 første ledd: 
Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal registrering for samme merke 
 
 
Int. reg.nr. 440300 P PLIBRICO erstatter norsk reg.nr. 160262 
Int. reg.nr. 585067 RECYCLAN erstatter norsk reg.nr. 161915 
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Rettelser 
 
I Nvmt nr 1/04 ble int. reg.nr. 770825 kunngjort med feil 
varefortegnelse. 
Riktig varefortegnelse skal være: 
KL.  39: Transportation of goods; logistics; transport  
services; energy and electricity distribution; water distribution;  
packaging and storage of goods; delivery of goods; freighting;  
storage of goods; freight unloading; transportation by pipeline;  
shipping; transportation and storage of waste; freight. 
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