
 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23 - 35/04

 

1 
 

 

 
 
 
 nr 35/04 - 2004.08.23 NO                     årgang 94          ISSN 1503-4925

 
 
                               
                                                                                                                                                                                                  
     

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
 kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
     Københavngaten 10  

POSTADRESSE 
        Postboks 8160 Dep. 

         0033 Oslo 

E-POST  
        mail@patentstyret.no 

TELEFON 
        22 38 73 00 

TELEFAKS 
        22 38 73 01 

 
INFOSENTERETS TELEFONTID  

        kl. 09.00 - 15.00 
       Telefon (+47) 22 38 73 33 
     Telefax  (+47) 22 38 73 31 

 



 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23 - 35/04

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker................................................................................................................. 3 
Ansvarsmerker ........................................................................................................................... 19 
Internasjonale varemerkeregistreringer ...................................................................................... 20 
Innsigelser .................................................................................................................................. 40 
Avgjørelser etter innsigelser ....................................................................................................... 41 
Slettelse etter rettsavgjørelse ..................................................................................................... 42 
Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker ....................................................... 43 
Slettelser, begjært av innehaver ................................................................................................. 44 
Overdragelser............................................................................................................................. 45 
Lisenser ...................................................................................................................................... 49 
Endringer i fullmaktsforhold ........................................................................................................ 50 
Wipo-notifikasjoner ..................................................................................................................... 53 
Rettelser ..................................................................................................................................... 61 

 
 
 
 

INID-koder 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
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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.: 224017 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200309887 
(220) Inndato: 2003.10.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.24 US 78/241,882 
(540) Gjengivelse av merket: 

N1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 N1 

(730) Innehaver: 
 Sun Microsystems Inc , 4150 Network Circle, Santa 

Clara, CA 95054, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater 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; opptaksplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
16 Papir, papp, kartong og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater). 
37 Reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datahardware og 
software. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224018 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200305557 
(220) Inndato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Enkelt & Godt 

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

(730) Innehaver: 
 Brynildsen AS , Wernersholmvei 81, 5232 Paradis, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte fruker og grønnsaker; geeler, 
sytetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sage, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorivarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser(unntatt 
salatdressinger); krydderier; is. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224019 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200308232 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPHINX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPHINX 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224020 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200308231 
(220) Inndato: 2003.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SABER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SABER 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224021 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 199913265 
(220) Inndato: 1999.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KISS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KISS 

(730) Innehaver: 
 Kiss Nordic A/S , Hørsholm, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; apparater til opptak, behandling, overføring 
og gjengivelse av lyd, bilde og data, herunder til elektronisk 
multimediakommunikasjon, samt computerbaserte 
apparater og apparater inneholdende computere eller 
mikroprosessorer og/eller med satellittforbindelse, med 
infrarød forbindelse, med radioforbindelse, med forbindelse 
via modem, med internettforbindelse; bærbare eller 
stasjonære elektroniske apparater, hovedsakelig digitale, 
herunder telefoner, mobiltelefoner, radiomottakere og 
sendere, TV-mottakere og sendere, strekkodelesere, 
terminaler til lesing av magnetkort og/eller chipkort, 
webkameraer, kameraer, lydanlegg, computere, 
computerbaserte telefaksmaskiner samt kombinasjoner av 
slike apparater, herunder beregnet til kommunikasjon via 
satellitt og/eller via Internett og andre elektroniske nettverk; 
computerhardware; computere, herunder stormaskiner og 
prosessorenheter, minicomputere, mikrocomputere, 
desktop computere, laptop computere, palmtop computere, 
PDA'er (Personal Digital Assistants), PC'er og PLC'er 
(Programmable Logic Controls); perifere enheter til 
computere, herunder monitorer, tastaturer, høyttalere, 
skannere, diskettdrev, CD-rom-drev, DVD-drev, mus og 
printere; mikroprosessorer; innspilt computer software; 
maskinlesbare databærere, herunder harddisker, disketter, 
magnetbånd, papirbånd, CD-rom'er, DVDer, ROM og RAM-
hukommelser, chips, integrerte kretsløp (IC'er), magnetkort, 
chipkort; apparater, computer hardware og software til 
stemmegjenkjennelse; film, musikk og computerspill innspilt 
på maskinlesbare medier; digitale satellittmottakere samt 
deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) dertil; 
apparater og instrumenter til mottakelse og behandling av 
digitale signaler, herunder digitale TV-signaler; computer 
hardware, herunder computerprintkort, til bruk ved 
mottakelse og behandling av digitale signaler, herunder 
digitale TV-signaler; innspilt computer software til bruk ved 
mottakelse og behandling av digitale signaler, herunder 
digitale TV-signaler; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll og styring; manualer i 
elektronisk form til alle foranstående varer; deler og tilbehør 
(ikke opptatt i andre klasser) til alle foranstående varer. 
Varefortegnelsen omfatter ikke medisinske instrumenter og 
innretninger, eller innretninger til anbringelse av elektroder 
på huden til testpersoner eller forsøksdyr. 
42 Programmering av computere; utvikling av 
computer hardware; utvikling og vedlikehold av computer 
software; utvikling og vedlikehold av databaser til bruk for 
andre; utleie av tilgangstid til databaser; design av 
websider, drift av webservere; rådgivning om computer 
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hardware og software samt om multimediaapparater og 
software; teknisk rådgivning. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224022 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200304633 
(220) Inndato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IBC EUROFORUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IBC EUROFORUM 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROFORUM. 

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

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224023 
(151) Reg.dato.: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Søknadsnr.: 200304634 
(220) Inndato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EUROFORUM ibc Nordic 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene 

EUROFORUM og Nordic. 
(730) Innehaver: 

 IBC Euroforum Norge AS , Postboks 1199 Sentrum, 0107 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma , 

Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; 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. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 



 registrerte varemerker 2004.08.23 - 35/04

 

6 
 

(111) Reg.nr.: 224024 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200107593 
(220) Inndato: 2001.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SmartPay 

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

varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36, 38 og 42 
(730) Innehaver: 

 Den norske Bank ASA , Postboks 1171 Sentrum, 0107 
Oslo, NO 
Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Softwaremoduler; dataprogrammer, programvare 
og maskinvare; operative programmer; datamaskin 
brukerprogrammer; magnetiske og optiske databærere; 
modemer, nettverksutstyr for bruk i data- og 
telekommunikasjonsnettverk, rutere, ruterservere; 
datamaskiner og databehandlingsutstyr, 
kringkastingsutstyr, mobilterminaler, digitale dekodere. 
35 Elektroniske abonnementstjenester, bestilling 
eller endring av abonnementsforhold via telefon eller 
datanettverk; 
36 Betalingstjenester via telefon og datanettverk. 
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/eller datanettverk; 
telefontjenester; rutingtjenester; informasjon, rådgivning og 
kundeveiledning i forbindelse med tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet og annen elektronisk 
kommunikasjon; internettjenester tilgjengelig over alle typer 
nett; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og data; 
kringkastingstjenester. 
41 Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
relatert til utstyr for data- og telekommunikasjonsnettverk; 
opplæringsvirksomhet relatert til data- og 
telekommunikasjonsnettverk; 
42 Edb-programmering; utvikling av 
dataprogrammer; utvikling, drift, overvåking, feilretting og 
ajourføring av kundetilpassede telefon- og dataløsninger; 
tilveiebringe tilgang til informasjon over globale datanett og 

over telenett; konsulenttjenester og faglige konsultasjoner 
innen tele- og datavirksomhetsområdet; kundeveiledning 
innen tele- og data-kommunikasjonsvirksomhet; utleie av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224025 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200107594 
(220) Inndato: 2001.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SmartPay 

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

varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36, 38 og 42 
(730) Innehaver: 

 Den norske Bank ASA , Postboks 1171 Sentrum, 0107 
Oslo, NO 
Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Softwaremoduler; dataprogrammer, programvare 
og maskinvare; operative programmer; datamaskin 
brukerprogrammer; magnetiske og optiske databærere; 
modemer, nettverksutstyr for bruk i data- og 
telekommunikasjonsnettverk, rutere, ruterservere; 
datamaskiner og databehandlingsutstyr, 
kringkastingsutstyr, mobilterminaler, digitale dekodere. 
35 Elektroniske abonnementstjenester, bestilling 
eller endring av abonnementsforhold via telefon eller 
datanettverk; 
36 Betalingstjenester via telefon og datanettverk. 
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/eller datanettverk; 
telefontjenester; rutingtjenester; informasjon, rådgivning og 
kundeveiledning i forbindelse med tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet og annen elektronisk 
kommunikasjon; internettjenester tilgjengelig over alle typer 
nett; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og data; 
kringkastingstjenester. 
41 Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
relatert til utstyr for data- og telekommunikasjonsnettverk; 
opplæringsvirksomhet relatert til data- og 
telekommunikasjonsnettverk; 
42 Edb-programmering; utvikling av 
dataprogrammer; utvikling, drift, overvåking, feilretting og 
ajourføring av kundetilpassede telefon- og dataløsninger; 
tilveiebringe tilgang til informasjon over globale datanett og 
over telenett; konsulenttjenester og faglige konsultasjoner 
innen tele- og datavirksomhetsområdet; kundeveiledning 
innen tele- og data-kommunikasjonsvirksomhet; utleie av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224026 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200308958 
(220) Inndato: 2003.09.24 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.24 JP 2003-022794 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SQUARE ENIX 

(730) Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix 

Co Ltd) , 3-22-7, 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 
kassetter, halvledende ROM'er og andre lagringsmedier 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske 
disker og kassetter, halvledende ROM'er og andre 
lagringsmedier inneholdende musikk, og/eller 
underholdning; forhåndsinnspilte kompaktplater 
inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk, 
animasjon og/eller underholdning; dataprogramvare for 
nettlesing og navigering gjennom nettsider på globale 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å sende og 
motta meldinger og elektronisk post; dataprogramvare for 
personlig tidsplanlegging; dataprogramvare inneholdende 
spill, musikk, filmer og animasjon innen området generell 
underholdning; dekorative magneter; musematter; stropper 
for mobiltelefoner; solbriller; minnekort; minnekortetuier; 
CD-etuier; tastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til 
videospill; nedlastbar computergrafikk; nedlastbar 
computergrafikkanimasjon; nedlastbar musikk; nedlastbare 
spillprogrammer; elektronisk publikasjon innen området 
dataspill, videospill og generell underholdning. 
14 Ur; klokker; nøkkelholdere; nøkkelringer; 
halskjeder; armband; ringer; øreringer; pendanter; 
bijouterivarer; smykkeskrin; slipsnåler; medaljer; statuer av 
edle metaller. 
16 Strategihåndbaker for dataspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasigenren; 
sangbøker; notebøker; tegneserier; magasiner 
inneholdende videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; 
kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; 
pennaler; linjaler; frimerker; notisbøker; samlekort; 
byttekort; fotografier; fotografiholdere. 
18 Bagger; lommebøker; pengepunger; kortmapper, 
kartmapper, seddelbøker: nøkkelpunger; paraplyer. 
25 T-skjorter; gensere; jakker; bukser; hatter; 
baretter, luer (caps); sokker; hansker; pyjamaser; skjerf; 
hodeband; ermebeskyttere; bukseseler; sko og sandaler; 
maskeradekostymer; ingen av de forannevnte ment for salg 
til golfspillere. 
28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; oppblåsbare 
leker; lekekjøretøyer; lekeskytevåpen; lekesverd; spillkort; 
kortspill; brettspill; puslespill; handholdte videospillenheter. 
35 Detaljsalgstjenester vedrørende 
dataspillprogramvare og videospillprogramvare; 
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detaljsalgstjenester vedrørende diverse varer med 
tilknytning til datamaskinspill eller videospill; 
detaljsalgstjenester på direkte datalinje vedrørende 
dataspillprogramvare og videospillprogramvare; 
detaljsalgstjenester på direkte datalinje vedrørende diverse 
varer forbundet med datamaskinspill eller videospill. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter;  tilveiebringe dataspill på direkte datalinje 
og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe 
informasjon om dataspillstrategier og videospillstrategier 
via datarnaskinnettverk og eller globale 
kommunikasjonsnettverk;  tilveiebringe informasjon om 
underholdning innen området computerspill, videospill, 
kortspill, tegnefilm, tegneserier, romaner og magasiner; A 
tilveiebringe tegneserier på direkte datalinje og magasiner 
på direkte datalinje. 
42 Utleie eller utlån av dataspillprogramvare og 
videospillprogramvare; utleie eller utlån av 
nettleserprogramvare og programvare for sending og 
mottak av meldinger og elektronisk post. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224027 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200309217 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 iCare 

(730) Innehaver: 
 VS Safety AS v/Arne Landa , Kaigaten 1, 5527 Haugesund, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Trådløs alarm(bolig). 
38 Alarm kommunikasjon(SMS). 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224028 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200306503 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S Sikkerhetsbutikken 

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

(730) Innehaver: 
 Gjensidige NOR Sikkerhetspartner AS , Postboks 276, 

1326 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Berard Zysman , Postboks 276, 1326 Lysaker, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Opptenningsbriketter; stearinlys (selvslukkende). 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater, førstehjelpsutstyr. 
6 Sikkerhetsskap og -skrin, så som brannskap, 
verdisafe, sikkerhetsskap, medisinskap og -safe; 
trappegrind av tre; vindusbeslag og -hasper av metall for 
vindussikring; låser og kjettinger av metall, også for sykler; 
skilt av metall. 
9 Optiske apparater; apparater og instrumenter til 
signalering, kontroll og livredning så som brannslanger, 
brannstiger, redningsvester, flytedrakter, sykkelhjelmer, 
refleksbrikker og andre reflekser til personlig bruk mot 
ulykker; startkabler; batterier; alarmapparater, -instrumenter 
og andre sikringsapparater og -anordninger mot brann, 
røykutvikling og mot ran og overfall; alarmapparater og 
varslingsapparater til bruk ved komfyrer, fjernsynsapparater 
og mot lekkasjer; brannslukkingsapparater; detektorer; 
overspenningsvernanordninger mot overspenninger fra 
strømnettet og telenettet og brukes i stikkontakt med 
jordforbindelse; tidsur og døgnur, herunder tidsur til 
brytning av strømtilførsel for å hindre brannutvikling; 
magnetventiler for å hindre vannskader ved å automatisk å 
stoppe vanntilførselen. 
11 Lommelykter, lyskastere, lykter til bruk ved 
dykking og til bruk ved signalering. 
12 Sikkerhetsseter for barn til bruk i kjøretøyer og på 
sykler. 
19 Trappegrind, ikke av metall. 
20 Skilt av tre eller plast. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224029 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200301081 
(220) Inndato: 2003.02.07 
(300) Søknadsprioritet 2002.08.09 US f.sen 
(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: 
 ConocoPhillips Inc , 600 North Dairy Ashford, TX77079 

HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle formål; 
kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig tilsetninger 
for forbedring av flyten og/eller transporten av flytende 
hydrokarbon gjennom ledninger og rør; alkoholer; 
ammoniakk; preparater for sparing av drivstoff; kjemiske 
produkter for oljebleking; preparater for rensing av oljer, 
bensin og gass; olje-, bensin- og 
gasolindispergeringsmidler; preparater for å skille olje, gass 
og bensin; absorbering av olje og syntetiske materialer for 
absorbering av olje; rensende tilsetninger til gass, bensin 
og drivstoff; kjemiske tilsetninger til gass, bensin og 
drivstoff; kjølevæske; bremsevæske; girolje; 
servostyringsvæske; kjemiske produkter for å hindre 
matthet på vinduer; mastikgummi for dekk og 
sammensetninger for reparasjon av dekk; kjemiske 
produkter for å lette legering av metaller; destillert vann; 
kjemiske produkter for rensing av vann; kjemiske produkter 
for bløtgjøring av vann; surgjort vann for gjenoppladning av 
batterier; væsker for fjerning av sulfater fra batterier; 
skumhindrende oppløsninger for batterier; 
bensintilsetningsmidler for å hindre motorbank for indre 
forbrenningsmotorer; kjemiske preparater for 
avkarbonisering av motorer. 
3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt 
til sliping; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; nemlig vaskemidler; fettfjerningsmidler; 
poleringsvoks; rensevæsker for frontruter og vindskjermer; 
alle slike varer for bruk på eller i relasjon til kjøretøyer. 
4 Drivstoffer, oljer og smørefett, nemlig gasolin, 
petroleter, oljer, smøremidler og belysningsmidler, drivstoff 
for motorer, drivstoff for luftfart, drivstoff med alkoholbase, 
fordampede drivstoffblandinger, ikke-kjemiske tilsetninger 
til drivstoff for motorer og drivstoff for luftfart, brenselsolje, 
dieselolje, girolje, jernbaneolje, syntetisk industriolje, 
motorolje, dryppfri gjennomtrengende olje, petroleum og 
petroleumsutvunnet olje, alkoholholdig drivstoff, parafin, 
kerosen, flytende petroleumsgass, xylen, toluen, benzen. 
35 Detaljhandel med følgende varer: Kjemiske 
produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler 
for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering 

av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle 
formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt sliping, såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til 
industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, 
brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys 
og veker for belysning, 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, 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, maskiner og 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn 
manuelt drevne), rugemaskiner, håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntifførsel og 
sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på 
land, i luften efler i vannet, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeriersaker, edle metaller og 
deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne 
hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, 
edle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre kiasser, 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, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), 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, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive 
rør {ikke av metall} for bygnings- og anleggsformål, asfaft, 
bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), 
monumenter (ikke av metalt), møbler, speil, biiledrammer, 
varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, 
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rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke 
malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til 
rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, 
nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre 
klasser), materiale til polstring {ikke av gummi eller plast), 
ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for tekstile 
formål, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger 
og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, 
ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og 
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og 
næringsmidfer av korn, brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, sa1t, 
sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i 
andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstiliing av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere; fyrstikker; herunder detaljhandel med disse varer 
tilgjengeliggjort på plasser tilknyttet bensinstasjoner; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på 
en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i 
en nærbutikk, inkludert slike butikker på plasser tilknyttet 
bensinstasjoner; salgsfremmende tiftak ved hjelp av 
kundelojalitetstjenester; kundelojalitetstjenester med eller 
uten bruk av kort, organisering, drift og kontroll av et 
insentivkortsystem; markedsføring av hydrokarboner og 
råolje. 
36 Finansiell virksomhet; banktjenester; kreditt-, 
debet- og kontanttjenester; kredittkort-, debetkort- og 
kontantkorttjenester; utstedelse av kredittkort, debetkort og 
kontantkort; forsikring relatert til kredittkort-, debetkort- og 
kontantkortforpliktelser; automatisk kontantuttak; 
rabattkorttjenester; utstedelse av verdikuponger; utstedelse 
av verdikuponger i relasjon til insentivsystemer; utstedelse 
av reisesjekker; megling innen olje- og gassenergi. 
37 Vedlikehold, bensinpåfylling og vasking av 
motorkjøretøyer, fly, båter og andre kraftdrevne farkoster 
tilbudt ved marinaer, servicestasjoner og flyterminaler; 
brønnboring; tjenester i form av påfylling av drivstoff og olje 
for opprettholdelse av drivstoff- og olje-nivå på fly, skip og 
landkjøretøyer; tjenester i form av drivstoff-fylling og 
drivstoff-etterfylling på fly og kjøretøyer. 
39 Drivstoff-oppbevaringstjenester; transport, 
lagring, innpakning og levering ved hjelp av rørledninger 
eller lastebiler med oljer, fett, gasolin, bensin, drivstoffer, 
smøremidler, parafin, kerosen og flytende petroleumsgass; 
distribusjon av drivstoff; drivstoffbunkring; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. 
40 Produksjon av råolje; produksjon og foredling av 
hydrokarboner. 
42 Prøveboring i forbindelse med produksjon av 
råolje, naturgass, petroleum, petroleumskondensat, svovel, 
flytende naturgass og hydrokarbondrivstoff i fast, flytende 
eller gassform; olje- og gassindustritjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224030 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200301082 
(220) Inndato: 2003.02.07 
(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: 
 ConocoPhillips Inc , 600 North Dairy Ashford, TX77079 

HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle formål; 
kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig tilsetninger 
for forbedring av flyten og/eller transporten av flytende 
hydrokarbon gjennom ledninger og rør; alkoholer; 
ammoniakk; preparater for sparing av drivstoff; kjemiske 
produkter for oljebleking; preparater for rensing av oljer, 
bensin og gass; olje-, bensin- og 
gasolindispergeringsmidler; preparater for å skille olje, gass 
og bensin; absorbering av olje og syntetiske materialer for 
absorbering av olje; rensende tilsetninger til gass, bensin 
og drivstoff; kjemiske tilsetninger til gass, bensin og 
drivstoff; kjølevæske; bremsevæske; girolje; 
servostyringsvæske; kjemiske produkter for å hindre 
matthet på vinduer; mastikgummi for dekk og 
sammensetninger for reparasjon av dekk; kjemiske 
produkter for å lette legering av metaller; destillert vann; 
kjemiske produkter for rensing av vann; kjemiske produkter 
for bløtgjøring av vann; surgjort vann for gjenoppladning av 
batterier; væsker for fjerning av sulfater fra batterier; 
skumhindrende oppløsninger for batterier; 
bensintilsetningsmidler for å hindre motorbank for indre 
forbrenningsmotorer; kjemiske preparater for 
avkarbonisering av motorer. 
3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt 
til sliping; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; nemlig vaskemidler; fettfjerningsmidler; 
poleringsvoks; rensevæsker for frontruter og vindskjermer; 
alle slike varer for bruk på eller i relasjon til kjøretøyer. 
4 Drivstoffer, oljer og smørefett, nemlig gasolin, 
petroleter, oljer, smøremidler og belysningsmidler, drivstoff 
for motorer, drivstoff for luftfart, drivstoff med alkoholbase, 
fordampede drivstoffblandinger, ikke-kjemiske tilsetninger 
til drivstoff for motorer og drivstoff for luftfart, brenselsolje, 
dieselolje, girolje, jernbaneolje, syntetisk industriolje, 
motorolje, dryppfri gjennomtrengende olje, petroleum og 
petroleumsutvunnet olje, alkoholholdig drivstoff, parafin, 
kerosen, flytende petroleumsgass, xylen, toluen, benzen. 
35 Detaljhandel med følgende varer: Kjemiske 
produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler 
for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering 
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av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle 
formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt sliping, såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til 
industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, 
brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys 
og veker for belysning, 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, 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, maskiner og 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn 
manuelt drevne), rugemaskiner, håndverktøy og redskaper 
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntifførsel og 
sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på 
land, i luften efler i vannet, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeriersaker, edle metaller og 
deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne 
hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, 
edle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre kiasser, 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, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, 
ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), 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, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive 
rør {ikke av metall} for bygnings- og anleggsformål, asfaft, 
bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), 
monumenter (ikke av metalt), møbler, speil, biiledrammer, 
varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, 

rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall 
eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke 
malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til 
rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, 
nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre 
klasser), materiale til polstring {ikke av gummi eller plast), 
ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for tekstile 
formål, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, 
senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger 
og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, 
ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og 
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og 
næringsmidfer av korn, brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, sa1t, 
sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i 
andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstiliing av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere; fyrstikker; herunder detaljhandel med disse varer 
tilgjengeliggjort på plasser tilknyttet bensinstasjoner; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på 
en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i 
en nærbutikk, inkludert slike butikker på plasser tilknyttet 
bensinstasjoner; salgsfremmende tiftak ved hjelp av 
kundelojalitetstjenester; kundelojalitetstjenester med eller 
uten bruk av kort, organisering, drift og kontroll av et 
insentivkortsystem; markedsføring av hydrokarboner og 
råolje. 
36 Finansiell virksomhet; banktjenester; kreditt-, 
debet- og kontanttjenester; kredittkort-, debetkort- og 
kontantkorttjenester; utstedelse av kredittkort, debetkort og 
kontantkort; forsikring relatert til kredittkort-, debetkort- og 
kontantkortforpliktelser; automatisk kontantuttak; 
rabattkorttjenester; utstedelse av verdikuponger; utstedelse 
av verdikuponger i relasjon til insentivsystemer; utstedelse 
av reisesjekker; megling innen olje- og gassenergi. 
37 Vedlikehold, bensinpåfylling og vasking av 
motorkjøretøyer, fly, båter og andre kraftdrevne farkoster 
tilbudt ved marinaer, servicestasjoner og flyterminaler; 
brønnboring; tjenester i form av påfylling av drivstoff og olje 
for opprettholdelse av drivstoff- og olje-nivå på fly, skip og 
landkjøretøyer; tjenester i form av drivstoff-fylling og 
drivstoff-etterfylling på fly og kjøretøyer. 
39 Prøveboring, produksjon og markedsføring av 
råolje, naturgass, petroleum, petroleumskondensat, svovel, 
flytende naturgass og hydrokarbondrivstoff i fast, flytende 
eller gassform; olje- og gassindustritjenester, nemlig 
produksjon, behandling og markedsføring av 
hydrokarboner, brønnboring. 
40 Produksjon av råolje; produksjon og foredling av 
hydrokarboner. 
42  

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224031 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200306502 
(220) Inndato: 2003.07.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S Sikkerhetsbutikken 

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

(730) Innehaver: 
 Gjensidige NOR Sikkerhetspartner AS , Postboks 276, 

1326 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Berard Zysman , Postboks 276, 1326 Lysaker, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Opptenningsbriketter; stearinlys (selvslukkende). 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater, førstehjelpsutstyr. 
6 Sikkerhetsskap og -skrin, så som brannskap, 
verdisafe, sikkerhetsskap, medisinskap og -safe; 
trappegrind av tre; vindusbeslag og -hasper av metall for 
vindussikring; låser og kjettinger av metall, også for sykler; 
skilt av metall. 
9 Optiske apparater; apparater og instrumenter til 
signalering, kontroll og livredning såsom brannslanger, 
brannstiger, redningsvester, flytedrakter, sykkelhjelmer, 
refleksbrikker og andre reflekser til personlig bruk mot 
ulykker; startkabler; batterier; alarmapparater, -instrumenter 
og andre sikringsapparater og -anordninger mot brann, 
røykutvikling og mot ran og overfall; alarmapparater og 
varslingsapparater til bruk ved komfyrer, fjernsynsapparater 
og mot lekkasjer; brannslukningsapparater; detektorer; 
overspenningsvernanordninger mot overspenninger fra 
strømnettet og telenettet og brukes i stikkontakt med 
jordforbindelse; tidsur og døgnur, herunder tidsur til 
brytning av strømtilførsel for å hundre brannutvikling; 
magnetventiler for å hindre vannskader ved å automatisk å 
stoppe vanntilførselen. 
11 Lommelykter, lyskastere; lykter til bruk ved 
dykking og til bruk ved signalering. 
12 Sikkerhetsseter for barn til bruk i kjøretøyer og på 
sykler. 
19 Trappegrind, ikke av metall. 
20 Skilt av tre eller plast. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224032 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200309456 
(220) Inndato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.09 EM 3126554 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEKSEHYL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEKSEHYL 

(730) Innehaver: 
 Toms Gruppen A/S , Ringvej B4, DK-2750 Ballerup, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Reg.nr.: 224033 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200307756 
(220) Inndato: 2003.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BSCWORLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BSCWORLD 

(730) Innehaver: 
 Magne Støvern, Anchersensvei 18, 3043 Drammen, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning innen 
strategisk ledelse, styring og endring/omstilling; salg av 
dataprogrammer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæring og kursing. 
42 Utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224034 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200309479 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GROWING SMILES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GROWING SMILES 

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

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
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. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller  plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for  børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller  halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og  
keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224035 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200309455 
(220) Inndato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet 2003.09.26 US 78/306,037 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUASTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUASTA 

(730) Innehaver: 
 Astaxanthin Partners Ltd ,  , US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Tisettningsstoffer for supplementer for fiskefor. 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 224036 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200303209 
(220) Inndato: 2003.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFTSTEP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOFTSTEP 

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

6BW, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy, såler og innleggssåler for fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224037 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.13 

(210) Søknadsnr.: 200309477 
(220) Inndato: 2003.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TERINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TERINA 

(730) Innehaver: 
 Gilde Produksjon AS , Postboks 397 Økern, 0513 Oslo, NO

(740) Fullmektig: 
 Lill A Grimstad, Værftsgt 1 C, 1511 Moss, NO 

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett: hermetisk kjøtt og hermetisk frukt; 
bearbeidede kjøtt, fisk, Fjærkre og vilt-produkter herunder 
frosset eller hermetisert. 
30 Kaffe., te, kakao, stikker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, met og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfeklyrer, spiseis: honning, 
sirup-, gjær, bakepulver; salt, scennep; eddik, sauser., 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn , ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske 
frukter og grønnsaker, -Frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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 (111) Reg.nr.: 224040 
(151) Reg.dato.: 2004.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200307906 
(220) Inndato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 årets frisør 

(730) Innehaver: 
 Årets Frisør , c/o Norges Frisørmesterforbund, Postboks 

7017 Majorstua, 0306 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet; arrangering av årlige 
konkurranser i frisering samt konkurranser i makeup og 
negl; arrangering av show / visninger. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224041 
(151) Reg.dato.: 2004.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200306820 
(220) Inndato: 2003.07.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEEPSAKE ORNAMENT 

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

merket". 
(730) Innehaver: 

 Hallmark Cards Inc , 2501 McGee Trafficway, Kansas City, 
MO 64108, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Varer av edle metaler eller overtrukne hermed, 
ikke opptatt i andre klasser. 
28 Ornamenter og pynt for juletrær; juledekorasjoner 
unntatt lys og konfektyrer. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224042 
(151) Reg.dato.: 2004.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200306894 
(220) Inndato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 studiebyen TRONDHEIM 

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

merket". 
(730) Innehaver: 

 Studentsamskipnaden i Trondheim v/Tove Lill Karlsen , 
Kolbjørn Hejesveg 4, 7465 Trondheim, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 PR-virksomhet. 

41 Udannelse, informasjon om utdannelse. 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Reg.nr.: 224043 
(151) Reg.dato.: 2004.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200302842 
(220) Inndato: 2003.03.26 
(300) Søknadsprioritet 2002.09.26 US 76/454865 
(540) Gjengivelse av merket: 

FM-300 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FM-300 

(730) Innehaver: 
 PCBU Services Inc , 300 Delaware Avenue, Suite 1269, 

DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske komposisjoner til bruk for 

brannslukning og brannsikring. 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224044 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200307319 
(220) Inndato: 2003.08.04 
(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: 
 Pan Nordic Logistics AB , Box 14123, S-16714 Bromma, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester; sortering av post for andre. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og oppbevaring 
av varer; organisering av reiser, henting, lagring og levering 
av pakker, varer og dokumenter. 
42 Dataprogrammering; utleie av 
dataprogrammer/datasoftware og datamaskiner; 
leasing/utleie av tilgangstid til databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224046 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200108114 
(220) Inndato: 2001.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGBOOST 

(730) Innehaver: 
 Magtech AS , Postboks 462, 1502 MOSS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske apparater og instrumenter; 
energiomformere. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224047 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200307109 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMITCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMITCH 

(730) Innehaver: 
 Steinar Aasheim, Groberget 13, 3580 Geilo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Frisør og skjønnhetspleie 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224048 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200305022 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.08 US 78/235,254 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERLOY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERLOY 

(730) Innehaver: 
 Crompton Corp , 199 Benson Road, CT06749 

MIDDLEBURY, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemiske modifiserte polyolefiner. 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Reg.nr.: 224051 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200305205 
(220) Inndato: 2003.06.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEAN PLUS AUTO CARE 

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

(730) Innehaver: 
 Falken Industries Ltd , 691 State Highway 33, NJ08619 

TRENTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 0303 
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.  
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere  (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og  svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for  børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull;  råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til  bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke  opptatt i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224052 
(151) Reg.dato.: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Søknadsnr.: 200305206 
(220) Inndato: 2003.06.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEAN PLUS 

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

(730) Innehaver: 
 Falken Industries Ltd , 691 State Highway 33, NJ08619 

TRENTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

til  rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper,  
parfymevarer, eteriske oljer, kosmestikk, hårvann;  
tannpussemidler.  
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;  
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og  
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere  (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og  svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for  børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull;  råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til  bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke  opptatt i andre klasser). 
 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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(111) Reg.nr.: 224053 
(151) Reg.dato.: 2004.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.18 

(210) Søknadsnr.: 200308604 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROOMBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROOMBA 

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

4903, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

9 Fjernkontroller for roboter, roboter til innendørs 
vedlikehold; robotdeler og tilbehør til forbrukerprodukter; 
intelligente følere; oppladbare elektriske batterier; 
batteriladere. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Reg.nr.: 224054 
(151) Reg.dato.: 2004.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.18 

(210) Søknadsnr.: 200307120 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet 2003.02.04 US 78/210,882 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTRALUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTRALUX 

(730) Innehaver: 
 Select Comfort Corp , 6105 Trenton Lane North, 

Minneapolis, MN 55442, US 
(740) Fullmektig: 

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

 17 Polyuretanskum for bruk i produksjon av 
madrasser, sengeutstyr, møbler, puter og madrassputer og 
-polstre. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 224055 
(151) Reg.dato.: 2004.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.18 

(210) Søknadsnr.: 200300862 
(220) Inndato: 2003.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.12 DK VA 2002 04902 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOME ROLL 

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

(730) Innehaver: 
 Orlik Tobacco Company A/S , Tobaksvej 1, 5610 ASSENS, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Råtobakk, tobakksprodukter, herunder 

røyketobakk, sigarer og sigaretter. 
(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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 (111) Reg.nr.: 224057 
(151) Reg.dato.: 2004.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.18 

(210) Søknadsnr.: 19964214 
(220) Inndato: 1996.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jakt HUND & VÅPEN 

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

(730) Innehaver: 
 Hjemmet Mortensen AS , Postboks 5001 Majorstua, 0301 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
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 (ikke 
opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig 
tegnemateriale, redskaper til tegning, 
modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, 
malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter 
for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), 
spillkort; trykktyper, klisjéer; plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser). 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av bøker, blader og trykksaker; utlån 
av bøker. 

(450) Kunngjøringsdato  35/04, 2004.08.23 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 223978 
(151) Reg.dato.: 2004.08.02 
(210) Søknadsnr.: 200403450 
(220) Inndato: 2004.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

UE 
(571) Beskrivelse av merket:  

 UE 
(730) Innehaver: 

 Unni Engedal, Kong Haralds Gate 33, 4340 BRYNE, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 223979 
(151) Reg.dato.: 2004.08.02 
(210) Søknadsnr.: 200403452 
(220) Inndato: 2004.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORES 
(571) Beskrivelse av merket:  

 TORES 
(730) Innehaver: 

 Tore Sveinsvoll, Rosselandsvn. 15, 4340 BRYNE, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 224038 
(151) Reg.dato.: 2004.08.13 
(210) Søknadsnr.: 200405585 
(220) Inndato: 2004.05.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

TLH 
(571) Beskrivelse av merket:  

 TLH 
(730) Innehaver: 

 Tove Lisbeth Helmersen, Fjellveien 26 A, 1470 
LØRENSKOG, NO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(111) Reg.nr.: 224039 
(151) Reg.dato.: 2004.08.16 
(210) Søknadsnr.: 200405580 
(220) Inndato: 2004.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(540) Merket er figurativt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LCA. 

(730) Innehaver: 
 Linda Cecilie Andersen, Landikveien 10, 3477 BÅTSTØ, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 224056 
(151) Reg.dato.: 2004.08.18 
(210) Søknadsnr.: 200405571 
(220) Inndato: 2004.01.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(571) Beskrivelse av merket:  

 MY 
(730) Innehaver: 

 May Stadheim, Ljansbrukveien 2, 1250 OSLO, NO 
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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: 0175042 
(151) Int.reg.dato: 1994.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200307462 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TURN-O-GRAPH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TURN-O-GRAPH 

(730) Innehaver: 
 Rolex SA , rue Francois-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Timepieces of all kinds and parts thereof. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0267941 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200307463 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUTONIA 

(730) Innehaver: 
 Butonia BV , Pampuslaan 215, NL-1382 JP Weesp, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Buttons. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0444771 
(151) Int.reg.dato: 1999.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.04.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2001.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200111237 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.09.06 
(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: 
 Industrie Zignago S Margheritha SPA , I-30025 Fossalta di 

Portogruaro, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Yarns and threads. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0553247 
(151) Int.reg.dato: 1990.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2000.04.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2001.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200200507 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUGATTI 

(730) Innehaver: 
 Bugatti International SA Holding , 38/40 Rue Zithe, LU-

2763 Luxembourg, LU 
(740) Fullmektig: 

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

 25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles 
not included in other classes; Christmas tree decorations. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0568692 
(151) Int.reg.dato: 1990.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2000.07.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200307458 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELSA 

(730) Innehaver: 
 Helsa-Werke Helmut Sandler GmbH & CO KG , 

Bayereuther Strasse 3 - 11, DE-8586 Gefrees, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Sheets and strips of microporous synthetic 
materials for making protective clothing, work clothes and 
rainwear as well as for military applications; strips or sheets 
with single- or multi-layer support made of cellular plastics 
and/or of sheets or strips of microporous plastic materials 
acting as an absorbent and/or active material for matrices 
of filters; screening elements made of these materials for 
matrices of filters in the form of layers or sheets and framed 
for use in industry, for the manufacture of household 
appliances, for medical use, for manufacturing motor 
vehicles, for manufacturing clothes used as protection 
against nuclear (or atomic), biological and chemical 
dangers as well as respiratory masks; waterproof 
membranes and sealing gaskets, also combined with parts 
made of metal or plastic materials, for measuring and 
regulating devices; strips and sheets of elastomer and 
synthetic materials for manufacturing membranes, sealing 
gaskets and filters; lengths of cellular plastics, also fitted 
with self-adhesive materials. 
24 Textiles for linings and padding as well as multi-
layer wadding of cut-up strips and pieces; silk for facing; 
non-woven, woven and knitted textile fabrics, including 
those that are specially treated and multi-layered; strips or 
sheets with single- or multi-layer support made of cloth, 
non-woven fabric and knitted fabric acting as an absorbent 
and/or active material for matrices of filters; screening 
elements made of these materials for matrices of filters in 
the form of layers or sheets and framed for use in industry, 
for the manufacture of household appliances, for medical 
use, for manufacturing motor vehicles, for manufacturing 
clothes used as protection against nuclear (or atomic), 
biological and chemical dangers as well as respiratory 
masks; strips or sheets of textiles coated with elastomer or 
synthetic material for manufacturing membranes, sealing 
gaskets and filters. 
25 Shoulder pads in the form of clothing 
accessories; insoles and add-on soles. 
26 Round cords, ribbon braids. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0595599 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200302590 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVONEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIVONEX 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic foodstuffs for children and the sick, 
especially a synthetic concentrated food product containing 
very few non-digestible substances. 
29 Food produced from animal or vegetal goods 
contained in class 29 for medical nutrition purposes. 
30 Food produced from animal or vegetal goods 
contained in class 30 for medical nutrition purposes. 
31 Food produced from animal or vegetal goods 
contained in class 29 for medical nutrition purposes;fodder 
materials;malt. 
32 Beers; ale and porter; mineral and sparkling 
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other 
preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0689409 
(151) Int.reg.dato: 1998.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.03.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200307459 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOMILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOMILL 

(730) Innehaver: 
 Biomill SA , CH-1523 Granges-Pres-Marnand, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Animal feed, in particular dog food. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0715752 
(151) Int.reg.dato: 1999.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 199908080 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 1998.12.18 BX 641964 
(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: 
 Soremartec SA , Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700 

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(740) Fullmektig: 

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

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

coffee substitutes; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, 
golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (seasonings); spices; ice for refreshment, cocoa 
and cocoa products, such as cocoa pastes for drinks, 
chocolate paste; toppings and icings, such as chocolate 
toppings and icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, 
edible chocolate decorations for Christmas trees, goods 
consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol; 
sweetmeats; confectionery, including fine pastries and 
biscuits; chewing gums, sugar-free chewing gum, sugar-
free sweets. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0718306 
(151) Int.reg.dato: 1999.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 199909955 
(220) Notifikasjonsdato: 1999.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 1999.02.25 FR 99 777 641 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ticket Restaurant 

(730) Innehaver: 
 Accor , 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY, FR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Disposable or rechargeable magnetic, optical, 

microprocessor or smart cards, with or without contact 
(radio, infrared or other kinds of frequencies), whether 
prepaid or for later payment, whether containing one or 
several electronic purses or not, available for applications 
of all kinds and especially for micro access control, for relay 
control and as privileged cards. 
16 Printed matter, printing articles, photographs, 
stationery items, stickers, prospectuses, leaflets, tickets, 
coupons, printed tokens. 
36 Handling of the payment of meals and foodstuffs 
and any other products or services by issuing, distributing 
and offsetting vouchers, tickets, coupons, talons, prepaid or 
debit/credit cards and any other means of payment. 
42 Advice, analysis and expert reporting with regard 
to the evaluation of the administrative and technical means 
used for supplying meals and foodstuffs, any services 
rendered in procuring lodgings, rooms and meals. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.08.23 - 35/04

 

24 
 

(111) Int.reg.nr: 0726164 
(151) Int.reg.dato: 1999.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200001880 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 1999.10.11 DE 399 63 037.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DARK BLUE HUGO 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The shape of the bottle is excluded from the legal 

protection. 
(730) Innehaver: 

 Eurocos Cosmetic GmbH , Zeppelinallee 47, D-60487 
Frankfurt am Main, DE 

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

BERGEN, NO 
Buchholtz, Kisling & Partner Rechtsanwälte , 9, 
Kaufingerstrasse, D-80331 München, DE 

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

cosmetics, hair lotions, dentifrices, preparations for the 
cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, 
deodorants for personal use. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0726166 
(151) Int.reg.dato: 1999.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200001882 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 1999.10.11 DE 399 63 039.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUGO BOSS 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The shape of the bottle is excluded from the legal 

protection. 
(730) Innehaver: 

 Eurocos Cosmetic GmbH , Zeppelinallee 47, D-60487 
Frankfurt am Main, DE 

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

BERGEN, NO 
Buchholtz, Kisling & Partner Rechtsanwälte , 9, 
Kaufingerstrasse, D-80331 München, DE 

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

cosmetics, hair lotions, dentifrices, preparations for the 
cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, 
deodorants for personal use. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0735748 
(151) Int.reg.dato: 2000.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200008685 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 1999.09.15 AT AM 5876/99 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEINER 

(730) Innehaver: 
 PPI Plastic Products Innovation GmbH , 32, 

Steinkogelstrasse, A-4802 Ebensee, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bags, sheets, sachets and envelopes made of 
synthetic materials  for packaging; all the aforesaid goods 
excluding bags made of plastic, films, envelopes and 
sachets for packing soap, hand towels, paper napkins, toilet 
paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary an toiletry products. 
20 Tables, chairs, benches made of plastic and/or 
metal materials; mattresses, cushions, bedding, excluding 
bed linen; all the aforesaid good excluding devices for 
dispensing soap, hand towels, paper napkins, toilet paper, 
air freshening preparations and other personal sanitary and 
toiletry products, packages and containers for transporting 
soap, hand towels, paper napkins, toilet paper, air 
freshening preparations and other personal sanitary and 
toiletry products. 
21 Household and kitchen containers not made of 
precious metals, nor plated, particularly pots and pans, 
buckets, bowls (containers) made of steel, aluminum, of 
plastics or of other materials; all the aforesaid goods 
excluding devices for dispensing soap, hand towels, paper 
napkins, toilet paper, air freshening preparations and other 
personal sanitary and toiletry products. 
39 Storage and stocking of products, particularly 
fresh or refrigerated products; information concerning 
storing products, particularly fresh or refrigerated products, 
hiring of warehouses, transport of fresh or refrigerated 
products by heavy goods vehicles or by trucks; information 
regarding modes of transport for fresh or refrigerated 
products, rental of warehouse units for fresh or refrigerated 
products; all the aforesaid services excluding storage and 
preservation of soap, hand towels, paper napkins, toilet 
paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary and toiletry products, advice and information 
regarding the storage of soap, hand towels, paper napkins, 
toilet paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary and toiletry products. 
42 Development of packaging in the form of casks 
for transporting furniture, camping furniture and packaging 
fittings, design of logistics' systems, particularly for the 
transport and preservation of fresh and refrigerated 
products; development of software programs for storage, 
preparation of orders and transport of fresh and refrigerated 
products; advice regarding the storage of products, 
particularly fresh or refrigerated products; advice regarding 
modes of transport for fresh or refrigerated products; all the 
aforesaid services excluding development of transport 
containers and devices and systems for packaging soap, 
hand towels, paper napkins, toilet paper, air freshening 
preparations and other personal sanitary and toiletry 
products. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0735749 
(151) Int.reg.dato: 2000.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200008686 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.07.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEINER 

(730) Innehaver: 
 PPI Plastic Products Innovation GmbH , 32, 

Steinkogelstrasse, A-4802 Ebensee, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bags, sheets, sachets and envelopes made of 
synthetic materials for packaging; all the aforesaid goods 
excluding bags made of plastic, films, envelopes and 
sachets for packing soap, hand towels, paper napkins, toilet 
paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary an toiletry products. 
20 Tables, chairs, benches made of plastic and/or 
metal materials; mattresses, cushions, bedding, excluding 
bed linen; all the aforesaid good excluding devices for 
dispensing soap, hand towels, paper napkins, toilet paper, 
air freshening preparations and other personal sanitary and 
toiletry products, packages and containers for transporting 
soap, hand towels, paper napkins, toilet paper, air 
freshening preparations and other personal sanitary and 
toiletry products. 
21 Household and kitchen containers not made of 
precious metals, nor plated, particularly pots and pans, 
buckets, bowls (containers) made of steel, aluminum, of 
plastics or of other materials; all the aforesaid goods 
excluding devices for dispensing soap, hand towels, paper 
napkins, toilet paper, air freshening preparations and other 
personal sanitary and toiletry products. 
39 Storage and stocking of products, particularly 
fresh or refrigerated products; information concerning 
storing products, particularly fresh or refrigerated products, 
hiring of warehouses, transport of fresh or refrigerated 
products by heavy goods vehicles or by trucks; information 
regarding modes of transport for fresh or refrigerated 
products, rental of warehouse units for fresh or refrigerated 
products; all the aforesaid services excluding storage and 
preservation of soap, hand towels, paper napkins, toilet 
paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary and toiletry products, advice and information 
regarding the storage of soap, hand towels, paper napkins, 
toilet paper, air freshening preparations and other personal 
sanitary and toiletry products. 
42 Development of packaging in the form of casks 
for transporting furniture, camping furniture and packaging 
fittings, design of logistics' systems, particularly for the 
transport and preservation of fresh and refrigerated 
products; development of software programs for storage, 
preparation of orders and transport of fresh and refrigerated 
products; advice regarding the storage of products, 
particularly fresh or refrigerated products; advice regarding 
modes of transport for fresh or refrigerated products; all the 
aforesaid services excluding development of transport 
containers and devices and systems for packaging soap, 
hand towels, paper napkins, toilet paper, air freshening 
preparations and other personal sanitary and toiletry 
products. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0756003 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2001.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200201361 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.01.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEXTREAM 

(730) Innehaver: 
 Nextream France , 17, rue du Petit Albi, F-95800 Cergy 

Saint Christophe, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telecommunication devices, apparatus, 

equipment, installations and software; devices, apparatus, 
equipment, installations and software for the generation, 
calculation, monitoring, input, storage, conversion, 
compression, processing, transmission, switching, 
reception and reproduction of data, information and audio 
and/or video signals; devices, apparatus, material, 
installations and software for managing telecommunications 
networks or components of telecommunications networks; 
electric cables, fibre-optic cables, encoders, set top units, 
multiplexers, modulators, demodulators, servers. 
37 Installation, maintenance and repair of 
telecommunications devices, apparatus, equipment and 
installations. 
38 Telecommunications; emission, transmission and 
long-distance transmission of data, information and audio 
and/or video communication signals via computer 
terminals. 
42 Technical studies and advice in connection with 
telecommunications devices, apparatus, equipment, 
installations and software. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0760371 
(151) Int.reg.dato: 2001.01.25 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2002.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200209671 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Mann + Hummel GmbH , Hindenburgstrasse 37-43, D-

71638 Ludwigsburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Filters for gaseous or liquid substances, 
particularly air, gas, fuel or oil filters; spare filters made 
partly or entirely of porous materials or also as fabric, spun 
or knitted, namely of paper, cardboard, felt, tellurium, 
ceramic and synthetic materials, of metal and natural or 
synthetic fibers; spare parts for parts of the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods as parts of engines, motors, 
machines and vehicles. 
11 Filters, activated carbon filters, waterproof 
container (for vehicles and for apparatus for locomotion by 
land, air or water); spare parts for parts of the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods as parts of industrial 
installations. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0767123 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200113541 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2000.11.20 DE 300 85 032.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOGODRIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOGODRIVE 

(730) Innehaver: 
 SEW-Eurodrive GmbH & Co KG , Ernst-Blickle-Strasse 42, 

76646 BRUCHSAL, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric motors, gears (except for agricultural 

vehicles). 
9 Electrical and electronic apparatus, devices and 
instruments for low-voltage and high-voltage technology, in 
particular for the conduction, conversion, storage as well as 
control and setting of low-voltage and high-voltage, in 
particular of electric and geared engines, as well as testing 
devices for the aforesaid goods; parts of all the aforesaid 
goods; parts of all aforesaid goods, computers, Internet 
databases, computer software programs as far as included 
in this class, none of the aforementioned goods related to 
telecommunications. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0767602 
(151) Int.reg.dato: 2001.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200113835 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2001.04.11 DK VA 2001 01472 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOOMTOWN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOOMTOWN 

(730) Innehaver: 
 TDC Totalløsninger A/S , Teglholmsgade 1, 0900 

KØBENHAVN C, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware and software, including 

electronic computer games. 
35 Collection (not transport) of a selection of goods 
and services on an electronic network, so that others will 
have the possibility of easily overviewing and buying these 
goods and services, rental of advertising space. 
38 Telecommunication, communication via 
electronic networks; Internet café services, namely 
providing access to electronic networks with interactive 
computer programmes for entertainment. 
41 Entertainment and education, providing of 
information about entertainment and education. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0772818 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200201507 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.02.07 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.28 FR 01 3 108 300 
(540) Gjengivelse av merket: 

INNOVATION SERIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INNOVATION SERIES 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scanners for images and texts; printers; optical 
disks; optical disk writers; appliances for storing optical 
disks; photographic cameras; digital photographic cameras; 
light-sensitive electronic equipment for image capture; 
electric and electronic equipment and recorded computer 
programs for inputting, analysing, storing, classifying, 
extracting, viewing, manipulating, transmitting and printing 
images and information. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0779950 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200307461 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UGUR 

(730) Innehaver: 
 Ugur Sogutma Makinalari Ve Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Anonim Sirketi , Devlet Yolu Kenari No. 36, Nazilli-Aydin, 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for refrigerating, drying and ventilating 

purposes. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0781170 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200206326 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.02 FR 01 3 115 847 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONIX 

(730) Innehaver: 
 Alstom , 25, avenue Kléber, 75116 PARIS CEDEX 16, FR 

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

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

 7 Electric propulsion apparatus and equipment for 
watercraft. 
9 Equipment for electric switching, for controlling or 
protection, for generating electricity, onboard or not, for 
storing electricity, for transport and/or converting of 
electricity; supply and/or controlling equipment for engines 
and motors including with those gate bipolar transistors. 
12 Permanent magnet asynchronous or 
synchronous motors; electric propulsion apparatus and 
equipment for rail and road vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0782675 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.03 
(210) Nasj. ref.nr: 200207072 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.03 FR 01 3 124 063 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CreatedinFrance.com 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The text "CreatedinFrance.com" is excluded from the legal 

protection 
(730) Innehaver: 

 Chambre Syndicale des Ceramistes et Ateliers D'Art de 
France , 4, Passage Roux, F-75017 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed products, printed material, folders, 

prospectuses, pamphlets, booklets, journals, periodicals, 
reviews, magazines, books, encyclopaedias, guides, 
brochures, catalogues. 
21 Non-electrical household or kitchen utensils and 
receptacles (neither of precious metals, nor plated 
therewith), unworked or semiworked glass (except glass 
used in building), glassware, porcelain and earthenware, 
namely candlesticks, not of precious metal, non-paper 
cachepots, figurines of porcelain, glass or terracotta, vases, 
not of precious metal, tableware not of precious metal, 
glasses (vessels), non-metallic flasks, door-handles of 
porcelain, pottery. 
38 Telecommunications, communications via 
computer or data communications terminals, 
communications via multinational telecommunication 
networks, transmission of sounds, images, data, text, 
messages, including computer-assisted transmission, 
information on telecommunications, the above services 
consultable or available via data communications or on 
global telecommunications networks such as the Internet. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0785210 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200208612 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Golden 

(730) Innehaver: 
 Guangxi Golden Throat Co Ltd (Guangxi Jinsangzi Youxian 

Zeren Gongsi) , No. 28, Yuejin Road, Liuzhou City, 545001 
Guangxi, CN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines for human uses; Chinese patent 

medicines; medicated candy; candy for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical uses; adhesive 
tapes for medical purposes. 
30 Coffee; sugar; candy; chewing gum, not for 
medical purposes; honey; goods in this class in dietetic 
form, not for medical purposes; pastries; snack rice 
(cooked); cereal preparations; noodles; rice crust; starch for 
food; edible ices; cooking salt; vinegar; soya sauce; 
seasonings; leaven; essences for foodstuffs (except etheric 
essences and essential oils); meat tenderizers for 
household purposes; tea. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0785376 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200208658 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.15 DE 302 18 929.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUMEN 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG , Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, stain removers, chemical agents for 
degreasing, deoiling and cleaning of textiles. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0798190 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200303278 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.06 FR 02 3 167 791 
(540) Gjengivelse av merket: 

KODAK ROYAL SUPRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KODAK ROYAL SUPRA 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for use in photography; 
plates; photographic papers and films. 
9 Apparatus and instruments for exposure, 
development, processing and printing of photographic films, 
plates and papers; apparatus for displaying and reading 
photographic films and their recorded images; photographic 
cameras; compact disks, optical compact disks and 
memory cards for storing images; electronic data banks for 
photographic images. 
16 Photographs. 
35 Document, image and data reproduction service. 
39 Storage of photographic images on electronic 
media. 
40 Development and printing of photographic films; 
reproduction of photographic, lithographic and graphic art 
proofs, slides and photographic films; mounting of 
photographic proofs and slides. 
42 Recording (scanning) of photographic images on 
optical and magnetic data media; manipulation 
(transformation) of photographic images by electronic 
means and computers. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0799712 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304090 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.10 FI T200300339 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saludo MEIRA 

(730) Innehaver: 
 Meira OY , Aleksis Kiven Katu 15, SF-00510 Helsingfors, FI

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0799715 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304093 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.10 FI T200300340 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Café arome MEIRA 

(730) Innehaver: 
 Meira OY , Aleksis Kiven Katu 15, SF-00510 Helsingfors, FI

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802334 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200305674 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.20 DE 302 62 427.9/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISCO LOLLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISCO LOLLY 

(730) Innehaver: 
 Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch GmbH & Co KG , 

Hirschstrasse 4-10, D-75038 Oberderdingen-Flehingen, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sweets and confectionery, pastries and cakes, 
biscuits, sweetmeats and lollipops (lollies), including 
lozenges, pastilles, caramels, chewing sweets, toffees, 
chewing gum not for medical purposes, fondants for 
confectionery, fruit jellies and other jelly products, liquorice, 
sticks of liquorice, chocolate, edible ice such as ice cream 
and made from water, ice, ice for refreshment. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802986 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200305953 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.06 AT AM 4363/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIPERCOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIPERCOM 

(730) Innehaver: 
 Agrolinz Melamin GmbH , St Peter-Strasse 25, A-4021 

Linz, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial 
resins, adhesives used in industry. 
12 Car body and outer panelling components (non-
metallic) for apparatus for locomotion by land, air or water. 
17 Plastics in extruded from for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, 
not of metal. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.08.23 - 35/04

 

32 
 

(111) Int.reg.nr: 0803183 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200306117 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 FR 02/3 187 511 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Opti LU 

(730) Innehaver: 
 Generale Biscuit , 4-6, rue Edouard Vaillant, 91200 ATHIS 

MONS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; 
dried, preserved and/or cooked fruit and vegetables; 
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; canned food 
mainly containing meat, fish, ham, poultry and/or game; 
prepared, dried, cooked, preserved and deep-frozen 
dishes, mainly containing meat, fish, ham, poultry and/or 
game; savoury or sweet, plain or flavoured appetizers 
made from fruits or vegetables such as potatoes; crisps, 
dried fruit mixes, all oil-bearing seeds including prepared 
nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail 
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured 
jellified milks and whipped milk products; dairy products 
namely, milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, 
mousses, creams, cream desserts, crème fraîche, butter, 
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened 
cheeses, fresh unripened cheeses and cheese in brine, 
white cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or 
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages 
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy 
products; edible oils, olive oil, edible fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made 
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made 
with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts 
and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or 
filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; 
prepared dishes mainly containing pasta; prepared dishes 
essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits 
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all 
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or 
flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing 
baking dough, biscuit mixture or pastry mixture; 
confectionery, edible ices, ice creams essentially made with 
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt 
(edible ices), flavoured frozen water; honey, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, 
spices. 
32 Beers; still or sparkling water (mineral or other); 
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based 

beverages; lemonades, sodas, ginger beers, sorbets; 
preparations for making beverages, syrups for beverages, 
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; alcohol-free 
beverages containing lactic ferments. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803212 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200306122 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALMIRALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALMIRALL 

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

Barcelona, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic 
products for medicine; dietetic substances for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
35 Import-export, exclusivity and representation 
services for all types of chemical, pharmaceutical, 
veterinary, dietetic, perfumery and sanitary equipment 
goods as well as those in connection with surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture 
materials, apparatus for cleaning lenses, eyewear, lenses, 
eyewear frames and contact lenses. 
42 Research services in pharmaceutical products, 
chemical, genealogical, cosmetological and bacteriological 
research. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803232 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200306126 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.21 IT MI2002C 010137 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCARPE ITALIANE 

(730) Innehaver: 
 Scarpe Italiane SrL , 3 via Piccinni, I-20131 Milano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Shoes. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0803253 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200306132 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRAVID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRAVID 

(730) Innehaver: 
 Leica Camera AG , 11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 

Solms, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments, namely 
sighting telescopes, sights, binoculars, telescopes and 
telephoto lens. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803265 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306136 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.30 IT 3029584 
(540) Gjengivelse av merket: 

OXITUF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OXITUF 

(730) Innehaver: 
 M&G Polimeri Italia SpA , Via Morolense km. 10, 03010 

PATRICA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed artificial resins and plastics. 
17 Semi-processed plastic materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803266 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306137 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.29 IT 3026200 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTITUF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTITUF 

(730) Innehaver: 
 M&G Polimeri Italia SpA , Via Morolense km. 10, 03010 

PATRICA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed artificial resins and plastics. 
17 Semi-processed plastic materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803268 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306138 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.20 CH 510644 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEVEN STARS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEVEN STARS 

(730) Innehaver: 
 Japan Tobacco Inc , 2-2-1, Toranomon 2-chome, Minato-

ku, 105-8422 TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco; 
smokers' articles; matches. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0803328 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200306165 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 CH 511036 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONGINES EVIDENZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONGINES EVIDENZA 

(730) Innehaver: 
 Compagnie des Montres Longines Francillon SA (Longines 

Watch Co, Francillon Ltd) , 2610 SAINT-IMIER, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803547 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200306353 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 CH 511035 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONGINES LYRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONGINES LYRE 

(730) Innehaver: 
 Compagnie des Montres Longines Francillon SA (Longines 

Watch Co, Francillon Ltd) , 2610 SAINT-IMIER, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803557 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200306357 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.19 BX 724426 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICHELANGELO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICHELANGELO 

(730) Innehaver: 
 NV Organon , Kloosterstraat 6, 5349AB OSS, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Cardiovascular studies in the field of medical 

science. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803565 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200306358 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.26 BX 721841 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMATIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERMATIX 

(730) Innehaver: 
 ICN Dutch Holdings BV , Naritaweg 165, NL-1043 BW 

Amsterdam, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0803566 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200306359 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.28 BX 725685 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMATIX SI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERMATIX SI 

(730) Innehaver: 
 ICN Dutch Holdings BV , Naritaweg 165, NL-1043 BW 

Amsterdam, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0806121 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200307447 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAWIRA 

(730) Innehaver: 
 Josè Wirtz, 18 rue Saint-Lazare, F-49270 Champtoceaux, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Fabrics for textile use, table and household linen 
(excluding paper table linen); plastic or textile upholstery; 
wall hangings of textile; bathroom linen. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806126 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200307451 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLAND 

(730) Innehaver: 
 Kägi Fret AG , Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, CH

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Beverages made with yogurt containing muesli; 

extruded foods (snacks) mainly consisting of milk and/or 
cheese and/or meat and/or fish and/or poultry; extruded 
foods (collations) mainly consisting of vegetables and/or 
fruit; beverages made with milk. 
30 Bread, pastry and confectionery, snacks mainly 
consisting of flour; cereal preparations, muesli, rusks, crisp 
bread, nutritional supplements made from cereals. 
32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages and 
fruit juices, syrups and preparations for making beverages; 
beverages made with whey, fruit and/or cereals. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806137 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200307456 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.02 CH 509495 
(540) Gjengivelse av merket: 

SICPATALK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SICPATALK 

(730) Innehaver: 
 Sicpa Holding SA , Avenue de Florissant 41, 1008 PRILLY, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Printing inks, security inks, copying inks, printers' 
pastes, colorants for all sorts of graphic printing techniques; 
printing varnishes and lacquers; preparations for security 
markings or for visible or invisible markings as well as 
coatings and compositions, all the above of the aforesaid 
materials. 
9 Electronic equipment or equipment operating 
electronically used for producing, reading and/or recording 
security layers and markings or marks created by printing 
or created otherwise, in particular electronic, digital or 
electrically functioning printers, electronic readers, 
scanners, surface feelers, apparatus for displaying or 
reading markings whose frequency lies outside the visible 
spectrum, appliances for recording markings detected 
electromagnetically or magnetically. 
16 Printing products, paper, cardboard and goods 
made thereof (included in this class), in particular, bank 
notes, tickets, labels, streamers, financial, fiduciary and 
fiscal documents, film and plastic sheets for packaging, 
stationery, packaging materials (included in this class). 
40 Treatment of materials, in particular printing, 
digital printing and marking, including application of security 
markings, markings, coatings and compositions used for 
scanning and coding for combatting counterfeiting, 
forgeries and fraud. 
45 Security consulting, in particular professional 
consulting concerning security elements for authentication 
and identification of bank notes and security, fiduciary and 
legitimation documents. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0807103 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308015 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.03 DE 303 17 163.4/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIAMOD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIAMOD 

(730) Innehaver: 
 Triumph International AG , Marsstrasse 40, 80335 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing (including woven and knitted articles) for 
men, women and children (including outer clothing and 
underwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing 
trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach and 
sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation 
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles, hip-
shaping garments for clothing purposes, suspender belts, 
panty girdles, roll-on-panties, panties, dancing belts and 
brassieres; footwear, headgear. 
35 Compiling for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807113 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200308017 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.11 RU 2002731063 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHUSTOV 

(730) Innehaver: 
 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Gruppa Predpriyastii 

"OST" , 16, 3-i proezd, poselok Chernogolovka, 142432 
Koskovskaya obl., RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages 

containing fruits, spirits, hydromel, peppermint liqueurs, 
sake, rice alcohol, gin, rum, bitters, liqueurs, whisky, 
brandy, aperitifs included in this class, vodka. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807116 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200308019 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASER LAFAYETTE SERVICES 

(730) Innehaver: 
 LaFayette-Services Laser (SA) , 66, rue des Archives, F-

75003 Paris, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs. 
(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0807122 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308020 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KLINIDRAPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KLINIDRAPE 

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

GÖTEBORG, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical drapes, including disposable ones. 
25 Clothing. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807127 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200308021 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.11 CH 509544 
(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: 
 Société des Produits Nestlé SA , Case postale 353, 1800 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Refrigerating apparatus, water distribution 
installations (water fountains). 
32 Still water, sparkling or aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit 
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and 
other non-alcoholic beverages, syrups, other preparations 
for making syrups and other preparations for making 
beverages. 
42 Analysis and quality control of foodstuffs. 
43 Restaurant, hotel, café, snackbar and canteen 
services; catering services; consulting in the provision of 
food and drink in restaurants (in connection with foodstuffs 
and beverages). 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807128 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200308022 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.18 FR 02 3 200 101 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bel 

(730) Innehaver: 
 Fromageries Bel , 4, rue d'Anjou, F-75008 Paris, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Eggs, milk (in all its forms), butter, cream, 

cheeses and specialty cheese products, yoghurts, lactic 
proteins and lactoserum, lactic yeast and other dairy goods; 
beverages made with milk. 
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, milk-based gruel 
for food, frozen yoghurt (edible ice). 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0807132 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308023 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.18 DE 302 35 521.9/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

LION TARGET ENGINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LION TARGET ENGINE 

(730) Innehaver: 
 Lion Bioscience AG , Waldhofer Strasse 98, D-69123 

Heidelberg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data carriers; calculating machines, data 
processing equipment and computers; computer software, 
especially for scientific and industrial purposes, including 
chemical, medical, diagnostic and biological, especially 
biochemical, immunological and microbiological purposes. 
35 Collecting data in computer databases, especially 
in the biological, medical, diagnostic and chemical field; 
collecting data, especially in the biological, medical, 
diagnostic and chemical field, especially relating to bio-
informatic information; collecting information, especially in 
the biological, medical, diagnostic and chemical field, 
especially relating to bio-informatic information; storage and 
processing of data and information, especially in the 
biological, medical, diagnostic and chemical field, including 
bio-informatic information. 
38 Providing of access to databases. 
42 Medical, diagnostic, scientific and industrial 
research; conducting chemical and biological, especially 
biochemical, immunological and microbiological 
examinations; computer programming, installation, updating 
and maintenance of software; leasing of access time to 
databases. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807137 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308024 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.26 FR 023195984 
(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: 
 Philippe Colacicco, 73/75, Grande Rue Charles de Gaulle, 

F-94130 Nogent, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic 
products for medicine; dietetic substances for medical use, 
food for babies; materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 
30 Artificial coffee; flours and cereal preparations, 
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 
32 Beers; mineral and sparkling water and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
43 Provision of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation; canteens, catering services, 
hotel services, nurseries for children, operating camping 
sites, retirement homes. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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(111) Int.reg.nr: 0807143 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308025 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 FR 02 3 201 712 
(540) Gjengivelse av merket: 

VCP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VCP 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie , 12, cours Sablon, F-63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle 

wheels; treads for retreading pneumatics tyres; tracks for 
tracked vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 35/04, 2004.08.23 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0783989 
(210) Søknadsnr.: 200207826 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Parfums Nina Ricci, 39, avenue Montaigne, 75008 PARIS, 
FR 

 Innsiger: 
 Elizabeth Arden Inc , 14100 NW 60th Avenue, FL33014 

MIAMI LAKES, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 223046 
(210) Søknadsnr.: 200003550 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Palmers Textil AG, Lehargasse 9-11, 1060 WIEN, AT 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Arnold Palmer Enterprises Inc , OH CLEVELAND, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
 
(111) Reg.nr.: 182992 
(210) Søknadsnr.: 19965578 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1997.07.28 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

(730) Innehaver: 
Nordisk Skadedjursbekämpning AB 
Stockholm 
SE 

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

 Innsiger: 
Norges Statsbaner AS , Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, NO

 Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 
NO 
 

 Avgjørelse: 
 Innsigelsesbehandlingen er avsluttet. Registreringen er 

slettet av innehaver. 
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Slettelse etter rettsavgjørelse 
 
Merker som er begjært slettet etter en rettsavgjørelse. 
 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 55517 
( 1 5 1 ) Reg.Dato.: 1959.07.04 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 67307 
( 2 2 0 ) Inndato: 1959.07.04 
( 5 4 0 ) Gjengivelse av merket: 

 
( 5 1 1 ) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Surt procain (ph 3,3-4); faktor "eutrofisk" og 
"foryngende"; til anvendesle som medisin for kurativ og 
profylaktisk behandling av symptomer på aldring og 
andre trofiske forstyrrelser; psykisk og fysisk asteni, 
cerebral og perifer arteriosclerose, Parkinson-
symptomer hos gamle, cerebrale spasmer, 
posthemiplegiske sequelae, nevralgier, nevriter, 
leddreumatisme, angina pectoris, hjerteinfarkt-sequelae, 
arteritis, acrocyanose; cutan og fanoregan dystrofi (senil 
keratose, vitiligo), eksem, lichen planus, sclerodermi, 
psoriasis, alopesi, gastroduodenale ulcera, trofiske 
ulcera, astmatisk bronkitt. 

 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 167651 
( 1 5 1 ) Reg.Dato.: 1995.04.27 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 19925667 
( 2 2 0 ) Inndato: 1992.11.12 
( 5 4 0 ) Gjengivelse av merket: 

 
( 5 1 1 ) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

3 Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i Norge. 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0748769 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200102212  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Altana Pharma AG 
Byk-Gulden-Strasse 2 
78467 KONSTANZ 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel varefortegnelse: 
5 Medicines. 

( 5 1 1 ) Ny varefortegnelse: 
5 Medicines, except anti-rheumatic 
preparations, anti-malaria preparations, pharmaceutical 
preparations for the treatment of lupus erythematodes, 
preparations containing hydroxychloroquin salts. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

35/04, 2004.08.23 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0819247 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200402484  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Sopro Bauchemie GmbH 
Biebricher Strasse 74 
65203 WIESBADEN 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel varefortegnelse: 
1 Chemical products for industrial purposes; 
impregnating agents, chemical color-intensifying and 
color-brightening agents for ceramics, natural stone and 
concrete; adhesives used in industry, chemical products 
for use in manufacturing building materials, additives for 
lime floor, concrete and mortar additives; liquid plastics 
(as far as included in this class), preserving agents for 
building materials (except for those for organic 
substances); refining agents; unprocessed artificial 
resins. 
2 Primers. 
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, cleaning substances for mineral 
undercoat, metal, plastics, wood; washing agents for 
joint fillers; hand cleaning agents, tool cleaning agents; 
scouring solutions; color removing agents. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials, as far as not 
included in other classes; goods made of plastics, (as 
far as included in this class), of artificial and synthetic 
resins (semi finished products), adhesives made of 
artificial resins (semi finished products), cast resins 
including silica sand (semi-finished products); sealing, 
packing and insulating materials, sealing tapes, sealing 
collars; rubber gloves for insulating purposes (not for the 
household); joint fillers (seals and cement). 
19 Building materials (non-metallic); hydraulic 
binding agents such as cement, lime, gypsum; mixtures 
of hydraulic binding agents with aggregates, puzzolanic 
materials and/or chemical substances; cement-bound 
building materials, especially water-repellent jointing 
mortar; hydraulic binding agents, cements; mortar; 
plaster, lime floor; reinforcing fabrics, contact slurries; 
fillers (for building purposes) non metallic; silica sand for 
building purposes; non-metallic building materials and 
elements with insulating properties, as far as included in 
this class. 
37 Building construction; consulting, namely in 
the fields of application of building materials; renting of 
construction tools and building materials; repair in the 
domain of buildings above ground, underground 

engineering and completion of interiors. 
( 5 1 1 ) Ny varefortegnelse: 

1 Chemical products for industrial purposes 
except for metal-based pore-forming aggregates for the 
building sector; impregnating agents, chemical color-
intensifying and color-brightening agents for ceramics, 
natural stone and concrete except for metallic pigments; 
adhesives used in industry, chemical products for use in 
manufacturing building materials, additives for lime floor, 
concrete and mortar additives except for metal-based 
pore-forming aggregates for the building sector; liquid 
plastics (as far as included in this class), preserving 
agents for building materials (except for those for 
organic substances); refining agents; unprocessed 
artificial resins. 
2 Primers. 
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, cleaning substances for mineral 
undercoat, metal, plastics, wood; washing agents for 
joint fillers; hand cleaning agents, tool cleaning agents; 
scouring solutions; color removing agents. 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials, as far as not 
included in other classes; goods made of plastics, (as 
far as included in this class), of artificial and synthetic 
resins (semi finished products), adhesives made of 
artificial resins (semi finished products), cast resins 
including silica sand (semi-finished products); sealing, 
packing and insulating materials, sealing tapes, sealing 
collars; rubber gloves for insulating purposes (not for the 
household); joint fillers (seals and cement). 
19 Building materials (non-metallic); hydraulic 
binding agents such as cement, lime, gypsum; mixtures 
of hydraulic binding agents with aggregates, puzzolanic 
materials and/or chemical substances; cement-bound 
building materials, especially water-repellent jointing 
mortar; hydraulic binding agents, cements; mortar; 
plaster, lime floor; reinforcing fabrics, contact slurries; 
fillers (for building purposes) non metallic; silica sand for 
building purposes; non-metallic building materials and 
elements with insulating properties, as far as included in 
this class. 
37 Building construction; consulting, namely in 
the fields of application of building materials; renting of 
construction tools and building materials; repair in the 
domain of buildings above ground, underground 
engineering and completion of interiors. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

35/04, 2004.08.23 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219798 
(151) Reg.Dato.: 2003.07.10 
  
 
(111) Reg.nr.: 63923 
(151) Reg.Dato.: 1964.05.14 
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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.: 100720 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fixfabriken AB GÖTEBORG, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Fix AB, Bruksgatan 17, 41451 GÖTEBORG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 114054, 114300 
(730) Tidligere innehaver: 
 Revell/Monogram INC, Morton Grove, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Revell-Monogram LLC, 8601 Waukegan Road, 60053-2295 

MORTON GROVE, IL, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 114530 
(730) Tidligere innehaver: 
 E. I. du Pont de Nemours and CO, Wilmington, DE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Meyer Intellectual Properties Ltd, 382 Kwun Tong Road, 

Kowloon - Hong Kong, CN 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 116023 
(730) Tidligere innehaver: 
 Serengeti Eyewear Inc, Overland Park, 66214 KANSAS, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bushnell Performances Optics, 9200 Cody, Overland Park, 

66214 KANSAS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 117154 
(730) Tidligere innehaver: 
 Celestron International, Torrance, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Celestron Acqusition LLC, 2835 Columbia Street, CA90503 

TORRANCE, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 11823 
(730) Tidligere innehaver: 
 Malaco KB, Norbergsgatan 12, 21450 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 MalacoLeaf AB, 20542 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 121005 
(730) Tidligere innehaver: 
 Saab AB, 58188 LINKÖPING, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Saab Automobile AB, 46180 TROLLHÄTTAN, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125080, 162992 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Novartis International Pharmaceutical Ltd, P.O.Box HM 

2899, Hurst Holme, 12 Trott Road HAMILTON HM LX, BM 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150470, 159818 
(730) Tidligere innehaver: 
 Safeguard Business Systems INC, PA FORT 

WASHINGTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Safeguard Business Systems Inc, 8585 N. Stemmons 

Freeway, Suite 600N, TX75247 DALLAS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 155482 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bundy American CORP, 10234 South Dolfield Road, 

MD21117 OWINGS MILLS, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bundy American LLC, 10324 South Dolfield Road, 

MD21117 OWINGS MILLS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 160256, 161195, 172104 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hurum Fabrikker AS, Postboks 133, 3481 TOFTE, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Hurum Fabriker AB NUF, Postboks 133, 3481 TOFTE, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161942, 161867 
(730) Tidligere innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 DÜSSELDORF, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-42, 

40589 DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 162373 
(730) Tidligere innehaver: 
 Janic Norge AS, Torget 2, 1750  Halden, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Janic & Carlo AS, Svinesundvn 338, 1789 BERG I 

ØSTFOLD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 162468 
(730) Tidligere innehaver: 
 ICM Group, 1 route de Semur, 21500 MONTBARD, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 uwM Stahlbearbeitung GmbH & Co KG, Am Lehmteich 3, 

08606 OELSNITZ, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 165741 
(730) Tidligere innehaver: 
 4-You A/S, Norgesvej 12, DK-6100 Haderslev, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Blend A/S, Edisonvej 4, 7100 VEJLE, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168707, 175392, 188823, 188824, 183133 
(730) Tidligere innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Advanced Production and Loading AS, Kittelsensbuktvei 5, 

4801 ARENDAL, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 178222 
(730) Tidligere innehaver: 
 Colibri Marketing & Travel Consultants AB, Bromma, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Holiday Autos Nordic AB SUNDBYBERG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 190434, 200928 
(730) Tidligere innehaver: 
 Informatica Corp, CA MENLO PARK, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Informatica Corp, 2100 Seaport Boulevard, CA94063 

REDWOOD CITY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 191293 
(730) Tidligere innehaver: 
 Homemakers Group Ltd, 60 Old Pretoria Road Halfway 

House MIDRAND, ZA 
(740) Ny Innehaver: 
 Wellington Industries (Proprietary) Ltd, Blignaut Street 

WELLINGTON, WESTERN CAPE, ZA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 193932 
(730) Tidligere innehaver: 
 Finduck SrL BOLOGNA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Ossygeno SrL, Via Don Minzoni No 28 CADRIANO DI 

GRANAROLO EMILIA (BOLOGNA), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 196440 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 196441 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 199157 
(730) Tidligere innehaver: 
 Baumbach Metall GmbH & Co KG, Effelder, DE 

plettac - plana Hallenbau GmbH & Co, Essen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Baumbach Metall GmbH, Sonneberger Strasse 8, 96528 

EFFELDER/THÜR, DE 
  
 
(111) Reg.nr.: 200751 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 202835 
(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.: 207471 
(730) Tidligere innehaver: 
 Magnum Environmental Technologies Inc, 1333 North 

California Boulevard, Suite 190, CA94596 WALNUT 
CREEK, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Magnum Environmental Technologies Ltd, P.O.Box 3140, 

Romasco Place, Wickhams Cay 1 ROAD TOWN, 
TORTOLA, VG 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 209910 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Novartis International Pharmaceutical Ltd, P.O.Box HM 

2899, Hurst Holme, 12 Trott Road HAMILTON HM LX, BM 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215331, 215332 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sybari Software Inc, 353 Larkfield Road, NY 11731-1429 

EEAST NORTHPORT, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sybari Software Inc, 353 Larkfield Road, NY 11731-1429 

EEAST NORTHPORT, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215445 
(730) Tidligere innehaver: 
 Charles Lawrence Surfaces plc, Brunel House, Jessop Way 

Newark, NG242ER NOTTINGHAMSHIRE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Playtop Ltd, Brunel House, Jessop Way, Newark, 

NG242ER NOTTINGHAMSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222945 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jens of Sweden AB, Åkerhagsgatan 6 B, S 723 37 

Västerås, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Jos Group AG, Schulhausstrasse 9, 6052 HERGISWIL, CH
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 223194 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bergen Byggdrift AS, Strandgaten 18, 5013 Bergen, 5013, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Kjøttbasaren, Byens Basar AS, c/o Bergen Byggdrift AS, 

Strandgaten 18, 5013 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 223234 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cobra Electronics Corp, 6500 West Cortland Street, 

Chicago, IL 60707, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Cobra Electronics Europe Ltd, Dungar House, 

Northumberland Avenue, Dun Laoghaire DUBLIN, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 44386 
(730) Tidligere innehaver: 
 Necchi SPA, Pavia, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Necchi Macchine per Cucire SrL, Viale della Repubblica 34 

PAVIA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 51205, 124311, 120558, 122683, 162208, 

164191, 176934, 180770, 182609, 188672 
(730) Tidligere innehaver: 
 SOC Moulinex, SA, Bagnotet (Seine), FR 

Moulinex SA, Bagnolet, FR 
MOULINEX SA, 75008 PARIS, FR 

(740) Ny Innehaver: 
 SEB SA, Les 4 M, Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 59789 
(730) Tidligere innehaver: 
 United Dominion Industries INC, NC CHARLOTTE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 SPX Corp, 13515 Ballantyne Corporate Place, NC28277 

CHARLOTTE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 60012 
(730) Tidligere innehaver: 
 Finmeccanica SpA, Piazza Monte Grappa, 4, I- 00195 

Roma, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Oto Melara SpA, Via Valdilocchi, 15, 19136 LA SPEZIA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 



 overdragelser 2004.08.23 - 35/04

 

48 
 

(111) Reg.nr.: 63410 
(730) Tidligere innehaver: 
 Channellock Inc, PA MEADVILLE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Channellock Inc, 103 Foulk Road, DE19803 

WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 64805 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cutisin, akciová spolecnost JILEMNICE, CS 
(740) Ny Innehaver: 
 Cutisin SRO, 51419 JILEMNICE, CS 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 70425, 72203, 114675, 156582, 163541, 

165896, 180150, 203194 
(730) Tidligere innehaver: 
 KK Pilot, 8-1, Nishi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 KK Pilot Corp (also trading as Pilot Corp), 6-12, Kyobashi 

2-chome, Chuo-Ku TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 91271 
(730) Tidligere innehaver: 
 Avecia Ltd, P O Box 42, Blackley, M9 8ZS MANCHESTER, 

GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Heubach GmbH, Heubachstr. 7, 38685 LANGELSHEIM, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 91588 
(730) Tidligere innehaver: 
 Picon BV, Kabelweg 37, 1014 BA AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til madridprotokollen, 
rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsr: 199902806 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0707245 

(730) Innehaver : Gaulme 
30, rue du Faubourg Saint Antoine
F-75012 Paris 
FR 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Bryn Aarflot AS 
Postboks 449 Sentrum 
0104 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Beaute Prestige International SA 
28-32, avenue Victor Hugo 
75116 PARIS 
FR 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Soaps; perfumery, eau de toilette, eau de parfum, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants for 
personal use, milk for toilet purposes, talcum powders, 
shaving products, shaving foams, shaving gels, after-shave 
lotions, shaving soaps, basic cosmetic products, 
shampoos; bath oils, salts and lotions for non-medical use. 

 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2004/01/09  
 Lisens utløper: 2019/01/09  
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0726922 
(210) Søknadsnr.: 200305116 
(730) Innehaver: General Biscuits België, De 

Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS, BE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0794089 
(210) Søknadsnr.: 200300928 
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-

Ebert-Allee 140, 53113 BONN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0795087 
(210) Søknadsnr.: 200301507 
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-

Ebert-Allee 140, 53113 BONN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801478 
(210) Søknadsnr.: 200305103 
(730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL 

ROTTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801501 
(210) Søknadsnr.: 200305109 
(730) Innehaver: Polarrenen AB, 94282 ÄLVSBYN, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801502 
(210) Søknadsnr.: 200305110 
(730) Innehaver: Polarrenen AB, 94282 ÄLVSBYN, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801503 
(210) Søknadsnr.: 200305111 
(730) Innehaver: Polarrenen AB, 94282 ÄLVSBYN, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 0801868 
(210) Søknadsnr.: 200305358 
(730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, 

Stiftsbergstrasse 1, D-74167 
Neckarsulm, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801924 
(210) Søknadsnr.: 200305409 
(730) Innehaver: Junghans Uhren GmbH, 49, 

Geisshaldenstrasse, D-78713 
Schramberg, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117363, 117366 
(210) Søknadsnr.: 19823168, 19823173 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie 

SnC, Paris, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117529 
(210) Søknadsnr.: 19831158 
(730) Innehaver: Metso Lindemann GmbH, Erkrather 

Strasse 401, 40231 DÜSSELDORF, 
DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117735 
(210) Søknadsnr.: 19823073 
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 7000 

Portage Road, MI49001 
KALAMAZOO, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117975 
(210) Søknadsnr.: 19830608 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie 

SnC, Paris, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 118813 
(210) Søknadsnr.: 19833099 
(730) Innehaver: T J Smith & Nephew Ltd, P.O. Box 

81, Hull HU3 2BN, England, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 119366 
(210) Søknadsnr.: 19834001 
(730) Innehaver: Mitre Sports International LTD, 

Huddersfield, West Yorkshire, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 152813, 192388, 204678, 200611, 

201095, 209774 
(210) Søknadsnr.: 19911946, 19977766, 199812055, 

199903938, 199908184, 200010492 
(730) Innehaver: Delikat Fabrikker AS., Drammen, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 Oslo, 0301, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162501, 162809 
(210) Søknadsnr.: 19925076, 19925117 
(730) Innehaver: Fina Europe SA, 93, rue de l'Industrie, 

1040 BRUSSEL, BE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162825 
(210) Søknadsnr.: 19926333 
(730) Innehaver: Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 

ALLERØD, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163662 
(210) Søknadsnr.: 19921034 
(730) Innehaver: Tah Hsin Industrial Corp, Taipei, TW 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 165741 
(210) Søknadsnr.: 19935183 
(730) Innehaver: Blend A/S, Edisonvej 4, 7100 VEJLE, 

DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 167444, 170093, 173533, 176581, 
167445 

(210) Søknadsnr.: 19941774, 19941775, 19941777, 
19941779, 19941780 

(730) Innehaver: Boers Holland BV, Jogchem van der 
Houtweg 2, Loods 1A, 2678 AG DE 
LIER, NL 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 196128, 203667, 205681, 209951, 

213269 
(210) Søknadsnr.: 199809777, 199910554, 200004551, 

200015178, 200015179 
(730) Innehaver: Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 

0506 Oslo, 0506, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 Oslo, 0301, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 217286, 217287, 217288 
(210) Søknadsnr.: 200206286, 200206287, 200206288 
(730) Innehaver: Choco AS, Nordre gate 29, 7010 

Trondheim, 7010, NO 
(740) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 

7416 TRONDHEIM, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223171 
(210) Søknadsnr.: 200307486 
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 

225, 70567 STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 64335 
(210) Søknadsnr.: 81108 
(730) Innehaver: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite SpA, Viale Shakespeare, 47, 
00144 ROMA, IT 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 64536 
(210) Søknadsnr.: 80023 
(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, 

Grüner Weg 11, 63450 HANAU, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 64537 
(210) Søknadsnr.: 80024 
(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, 

Grüner Weg 11, 63450 HANAU, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 87315 
(210) Søknadsnr.: 111345 
(730) Innehaver: Head Technology GmbH, 

Wuhrkopfweg 1, 6921 
KENNELBACH, AT 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 91070 
(210) Søknadsnr.: 112445 
(730) Innehaver: Interface International BV, 

Scherpenzeel, NL 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Wipo-notifikasjoner
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Rettelser
 
I Nvmt nr 33/04 ble ansvarsmerkene nr. 223978 og 
223979 kunngjort med feil merker. Registreringene 
blir kunngjort på nytt på side 19 i dette tidende. 
 
I Nvmt nr. 24 og 29 ble int.reg.nr. 0760371 kunngjort 
uten merke. Registreringen blir kunngjort på nytt på 
side 27 i dette tidende. 
 
I Nvmt nr. 28 ble int.reg.nr. 0703348 kunngjort med 
feil i vare-/tjenestefortegnelsen. Riktig vare-
/tjenestefortegnelse skal være: 

Klasse 1 Chemicals for industrial, scientific, 
agricultural, horticultural and forestry 
purposes; soil fertilizers; chemical 
substances for preserving foodstuffs; 
chemical reagents and reagent paper; 
diagnostic preparations for scientific 
purposes.  

Klasse 3 Cosmetics; toiletries, toiletries for 
babies, in particular oils, soaps, 
medicated soap, make-up powder, 
shampoos, shower products; absorbent 
cotton and articles made of absorbent 
cotton for cosmetic use; hair lotions; 
dentifrices; deodorants for personal 
use; perfumery, essential oils; 
bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive 
preparations.  

Klasse 4 Candles.  

Klasse 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products; ointments, plasters, corn 
rings for the feet; materials for 
dressings, wound treatment products, 
cotton strips and pads; feminine 
hygiene products made of gauze and 
absorbent cotton, namely hygienic 
bandages, sanitary tampons, panty 
liners; disinfectants for sanitary and 
medical use; deodorants, other than for 
personal use; hair and mouth lotions for 
pharmaceutical purposes; material for 
stopping teeth and dental wax; 
products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; diapers and diaper 

pants for incontinents and the sick; 
preparations and testing tapes for 
medical diagnosis; deodorants (sprays) 
for rooms; medicinal mud; food 
additives for medical use, included in 
this class.  

Klasse 8 Hand-held instruments for body care, in 
particular scissors, tongs and files; 
razor blades; electric razors.  

Klasse 9 Electric and electronic measuring 
instruments, including instruments for 
measuring body temperature, scales, 
electric-protection devices for children 
and the elderly, namely protective 
devices for electric sockets, hearths 
and bedside lamps; apparatus and 
instruments for intercommunication; 
electrotechnical and electronic 
apparatus and instruments.  

Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic 
articles, namely corsets, bandages and 
stockings; sphygmomanometers, 
hearing aids, draw-sheets for sick 
beds, orthopedic accessories, in 
particular orthopedic suspension rails 
for the trunk, legs and arms, 
thrombosis stockings, catheters, 
catheter sets, urinals; apparatus for 
measuring the levels of glycerin, of 
diabetes and cholesterol; inhalers, 
examination gloves, protection gloves 
for medical use and for operations; 
condoms; orthopedic articles, namely 
walking sticks, crutches and other 
walking aids, included in this class.  

Klasse 12 Wheelchairs.  

Klasse 16 Paper, goods made of cardboard (not 
included in other classes); books, 
newspapers and printed matter, 
posters, calendars, babies' diapers of 
paper and/or cellulose; paper tissues; 
adhesives for stationery use, toilet 
paper; napkins; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except 
furniture).  
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Klasse 20 Furniture, especially furniture for the 
handicapped; furniture for built-in 
kitchens; benches, chairs, in particular 
wheelchairs; wheeled beds; bath 
furniture; worktops.  

Klasse 21 Combs and sponges; brushes (except 
paintbrushes); toothbrushes; cleaning 
equipment; cleaning rags of paper; 
glassware, porcelain and earthenware 
(not included in other classes).  

Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved fruit and 
vegetables; meat, fish, fruit and 
vegetable jellies; jams; eggs, milk and 
dairy products, namely butter, cheese, 
cream, yoghurt, powdered milk; edible 
oils and fats; tinned meat, fish, 
vegetables and fruits.  

Klasse 30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; 
flour and preparations made from 
cereals (with the exception of feedstuffs 
for animals); muesli, bread, pastry and 
confectionery, chocolates, edible ice; 
honey; pasta and wholemeal pasta, 
particularly noodles; cough lozenges; 
dietetic food not for medical use, 
dietetic food for high-level athletes, 
food supplements not for medical use, 
the above-mentioned goods included in 
this class.  

Klasse 31 Products for animal keeping.  

Klasse 35 Organizing of business or advertising 
exhibitions, computerized file 
management.  

Klasse 41 Organization of seminars, training and 
educational services in the fields of 
hygiene, foodstuffs and healthy living; 
orchestra services; organization of 
cultural and educational exhibitions.  

Klasse 42 Advice on health and food; medical or 
chemical laboratory services; services 
of a cosmetic institute; leasing access 
time to a computer database.  
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