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INID-koder 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
(111) Reg.nr.: 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; 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  39/04, 2004.09.20 
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(111) 

Reg.nr.: 224172 

(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200308951 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUNTA 

(730) Innehaver: 
 Victor Olivares, Erlandstuveien 21, 1178 Oslo, NO 

Kenneth Fredriksen, Etterstadskroken 7 D, 0659 Oslo, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler og tekstilvarer. 

25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
28 Spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224173 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200013875 
(220) Inndato: 2000.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2000.05.09 US 76/044.274 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGIC EARTH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIC EARTH 

(730) Innehaver: 
 Magic Earth LLC , Houston, TX 77042, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæring i bruken og drift av 3D 
visualiseringsprogramvare og utdannelsesvirksomhet, 
nemlig lede klasser og arbeidsgrupper på området tolking 
av geofysiske data ved bruk av 3D 
visualiseringsprogramvare. 
42 Geofysisk konsultasjon og tolking; 
computerprogrammering for andre på området 3D 
visualiseringsprogramvare; design av visualiseringssentre 
for ledelse av klasser og arbeidsgrupper 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224174 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200205057 
(220) Inndato: 2002.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLYKTNINGERÅDET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLYKTNINGERÅDET 

(730) Innehaver: 
 Flyktningerådet , Postboks 6758 St. Olavsplass, 0130 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker og bøker; instruksjons- og 
undervisningsmateriale. 
42 Juridiske tjenester i forbindelse med 
flyktningearbeid i utlandet. 
43 Informasjon og rådgivning vedrørende 
innlosjering av flyktninger. 
44 Medisinske tjenester til flyktninger, samt 
informasjon og rådgivning i denne forbindelse. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224175 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200205058 
(220) Inndato: 2002.05.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 

(730) Innehaver: 
 Flyktningerådet , Postboks 6758 St. Olavsplass, 0130 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker og bøker; instruksjons- og 
undervisningsmateriale. 
42 Juridiske tjenester i forbindelse med 
flyktningearbeid i utlandet. 
43 Informasjon og rådgivning vedrørende 
innlosjering av flyktninger. 
44 Medisinske tjenester til flyktninger, samt 
informasjon og rådgivning i denne forbindelse. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224176 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200305912 
(220) Inndato: 2003.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEADWORX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEADWORX 

(730) Innehaver: 
 Stirling Group Plc , Atlantic Street, Broadheath, Altrincham, 

Cheshire WA14 5FY, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; 
cologne, eau de toilett, parfymert kroppspray; oljer, kremer 
og lotioner for huden; barberskum, barbergels, lotioner for 
bruk før og etter barbering; talkumpudder; bade- og 
dusjpreparater; hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinske 
munnskyllepreparater; deodoranter; 
transpirasjonshindrende midler for personlig bruk; ikke-
medisinske toalettpreparater; sminke; leppestifter, 
leppeglans, leppeliner, leppefarger, neglefarger; preparater 
for håret, hårbunnen, huden og neglene; 
underlagspreparater, ansiktspudder, rouge, maskara, 
eyeliner, øyenskygger; fuktighetspreparater, ansiktskremer, 
kroppskremef, kroppslotioner, sjampo, 
kondisjoneringsmidler,hårgels, hårfarger, hårskum; 
ansiktsminke i form av pudder og kremer; 
rengjøringspreparater og -midler; rengjøringskjemikalier; 
preparater og midler for polering, flekkfjerning, bleking, 
vasking og sliping; rensemidler; vaskemidler; produkter for 
personlig pleie. 
9 Spillapparater for elektroniske spill; CD'er og 
videobånd; telefonapparater og instrumenter; kameraer; 
computersoftware og publikasjoner i en elektronisk form; 
computerprogrammer; digitale, optiske, elektroniske eller 
magnetiske opptak; lydopptak, videoopptak, bånd, 
kassetter, kompaktdisker, filmer, videokassetter; 
videokameraer; fotografiske og kinematografiske apparater 
og instrumenter; apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse av lyd eller bilder; fotografiske filmer; batterier; 
briller, solbriller og sportsbriller, ingen solgt for bruk til 
racquetsport; brilleetuier; radioer; grammofonplater og 
disker; computerhardware; kjøleskapmagneter; 
telefondeksler; telefonetuier; fløyter; radiosett; musematter; 
elektriske apparater og instrumenter, alle for hjemmebruk; 
CD-ROM; DVD'er; laserdisker; digitale disker; kalkulatorer; 
optiske disker; elektroniske og videospill; forhåndsinnspilte 
og uinnspilte disker; disketter og kompaktdisker; 
forhåndsinnspilte og uinnspilte audio- og video-
innsatserlpafroner, kassetter, disker og bånd; kassett- og 
båndspillere og -opptakere; kompaktdiskspillere og -
opptakere; elektriske og elektroniske installasjoner, 
apparater og instrumenter alle relatert til lyd- og 
videoopptak; lyd-, video-, data- og digitale opptak; 
videokameraer; filmer og lydfilmer som er bearbeidet for 
utstillingerldemonstrasjon; computerspill; videospill; 
elektroniske spill; spill; apparater for spill og 
underholdningsapparater; høyttalere; røykvarslere og 
brannalarmer, elektriske strykejern, hårruller; speil; 
antenner; regnemaskiner; laser- og blekkstråleskrivere; 
monitorer for bruk med computere; deler og komponenter 
for alle de forannevnte varer. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer og uekte juvelervarer, edle stener; ur 
og kronometriske instrumenter; klokker (ur), armbåndsur og 
tidtakingsinstrurnenter. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kasser, esker, bokser, kofferter, reisevesker, carry-on 
kofferter og reisevesker, kofferter og reisevesker for korte 
overnattingsreiser, bager for reiseaksessorier, skobager for 
reiser og bager for klesplagg; bager, vadsekker, 
ryggsekker, håndvesker, skuldervesker, håndvesker uten 
reimer, handlevesker, sportsvesker, strandvesker; 
hoftetasker; belter; lommebøker, pengepunger og 
nøkkeletuier; paraplyer, parasoller, spaserstaver og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; deler og 
komponenter for de forannevnte varer; ingen spesielt 
utformet for bruk i forbindelse med racketsport, skigåing 
og/eller golf. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper; laken, dyner, vattepper, 
servietter, kuvertbrikker, karaffelbrikker, gardiner, 
gardinkapper av tekstil, putetrekk, putevar, håndkler, 
glasshåndkler, persienner; dusjforheng; lommetørkler; 
gulvtepper; pledd; møbeltrekk; veggtapeter av tekstil; 
edderdun; møbelstoffer. 
25 Klær, hodeplagg, ingen spesielt utformet for bruk 
i forbindelse med racketsport, skigåing og/eller golf; fottøy, 
ingen spesielt utformet for bruk i forbindelse med 
racketsport, skigåing, golf og/eller snøbrettsport. 
26 Sysaker; kniplinger og broderier, bånd og lisser; 
knapper, hekter og maljer; skolisser, lisser av ull, 
strikkepinner, nåler og synåler; glidelås; nåleskrin og 
knappenålsputer; kunstige blomster og frukter; emblemer 
(ikke av edelmetall); tilbehør for håret; tilbehør for klær; 
tilbehør for sko. 
28 Leker, spill og leketøy; sports- og 
gymnastikkartikler; juletrepynt; tilbehør for sport og spill; 
bager tilpasset for sportsbruk, surfingbrett; unntatt 
sportsapparater og utstyr for bruk i forbindelse med 
tennissport, skigåing og/eller golf; snøbrett; sportsbager 
tilpasset for bruk for tennisracketer, ski og/eller golfutstyr. 
35 Forretnings- og ledelsesrådgivning; 
konsultasjons-, informasjons- og forskningstjenester; 
kompilasjon og tilveiebringelse av handels-, kostnads-, og 
statistisk informasjon og databaser; utarbeidelse og 
kompilasjon av rapporter; annonse- og reklametjenester, 
forretningsadministrasjon, markedsføring og 
markedsplanleggingsstjenester; rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester relatert til markedsføring, 
markedsvurderingstjenester; forretningsplanlegging og -
utvikling, tjenester relatert til lagerkontroll, avsøking, 
merking og sikkerhet; opprettelse, organisasjon, 
administrasjon, drift og kontroll av kundelojalitet, salg, 
insentiver og salgsfremmende aktivitetsplaner og 
rådgivning, konsultasjons- og informasjonstjenester relatert 
til slike tjenester; forretningsledelse, inkludert assistanse og 
rådgivning for etablering og ledelse av 
detaljhandelsbutikker; kontortjenester; oppstilling, for andre, 
av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig 
måte kan se på og kjøpe disse varene i et varehus, engros-
utsalgssted, supermarked, rabattdetaljhandelsområde, 
detaljhandelsbutikk og/eller konsesjon, via en 
fjernsynshandelskanal eller fra en katalog via postordre 
eller ved hjelp av telekommunikasjon eller fra et internett 
websted som spesialiserer seg på markedsføring av 
generelle handelsvarer, nemlig såper, parfymevarer, 
eteriske oljer, kosmetikk, cologne, eau de tollett, parfymert 
kroppspray, oljer, kremer og lotioner for huden, 
barberskum, barbergels, lotioner for bruk før og etter 
barbering, talkumpudder, bade- og dusjpreparater, 
hårvann, tannpussemidler, ikke-medisinske 
munnskyllepreparater, deodoranter, 
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transpirasjonshindrende midler for personlig bruk, ikke-
medisinske toalettpreparater, sminke, leppestifter, 
leppeglans, leppeliner, leppefarger, neglefarger, preparater 
for håret, hårbunnen, huden og neglene, 
underlagspreparater, ansiktspudder, rouge, maskara, 
eyeliner, øyenskygger, fuktighetspreparater, ansiktskremer, 
kroppskremer, kroppsfotioner, sjampo, 
kondisjoneringsmidler, hårgels, hårfarger, hårskum, 
ansiktsminke i form av pudder og kremer, 
rengjøringspreparater og -midler, rengjøringskjemikalier, 
preparater og midler for polering, flekkfjerning, bleking, 
vasking og sliping, rensemidler, vaskemidler, produkter for 
personlig pleie, spillapparater for elektroniske spill, CD'er 
og videobånd, telefonapparater og instrumenter, kameraer, 
computersoftware og publikasjoner i en elektronisk form, 
computerprogrammer, digitale, optiske, elektroniske eller 
magnetiske opptak, lydopptak, videoopptak, bånd, 
kassetter, kompaktdisker, filmer, videokassetter, 
videokameraer, fotografiske og kinematografiske apparater 
og instrumenter, apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse av lyd eller bilder, fotografiske filmer, batterier, 
briller, solbriller og sportsbriller, ingen solgt for bruk til 
racquetsport, brilleetuier, radioer, grammofonplater og 
disker, computerhardware, kjøleskapmagneter, 
telefondeksler, telefonetuier, fløyter, radiosett, musematter, 
elektriske apparater og instrumenter, alle for hjemmebruk, 
CD-ROM, DVD'er, laserdisker, digitale disker, kalkulatorer, 
optiske disker elektroniske og videospill, forhåndsinnspilte 
og uinnspilte disker, disketter og kompaktdisker, 
forhåndsinnspilte og uinnspilte audio- og video-
innsatser/patroner, kassetter, disker og bånd, kassett- og 
båndspillere og -opptakere, kompaktdiskspillere og -
opptakere, elektriske og elektroniske installasjoner, 
apparater og instrumenter alle relatert til lyd- og 
videoopptak, lyd-, video-, data- og digitale opptak, 
videokameraer, filmer og lydfilmer som er bearbeidet for 
utstillinger/demonstrasjon, computerspill, videospill, 
elektroniske spill, spill, apparater for spill og 
underholdningsapparater, høyttalere, røykvarslere og 
brannalarmer, elektriske strykejern, hårruller, speil, 
antenner, regnemaskiner, laser- og blekkstråleskrivere, 
monitorer for bruk med computere, deler og komponenter 
for alle de forannevnte varer, 
 
edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller 
eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, 
juvelervarer og uekte juvelervarer, edle stener, ur og 
kronometriske instrumenter, klokker (ur), armbåndsur og 
tidtakingsinstrumenter , lær og lærimitasjoner samt varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder, kasser, esker, bokser, kofferter, reisevesker, 
carry-on kofferter og reisevesker, kofferter og reisevesker 
for korte overnattingsreiser, bager for reiseaksessorier, 
skobager for reiser og bager for klesplagg, bager, 
vadsekker, ryggsekker, håndvesker, skuldervesker, 
håndvesker uten reimer, handlevesker, sportsvesker, 
strandvesker, hoftetasker, belter, lommebøker, 
pengepunger og nøkkeletuier, paraplyer, parasoller, 
spaserstaver og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, deler og komponenter for de forannevnte 
varer, ingen spesielt utformet for bruk i forbindelse med 
racketsport, skigåing og/eller golf, tekstiler og tekstilvarer, 
ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, laken, 
dyner, vattepper, servietter, kuvertbrikker, karaffelbrikker, 
gardiner, gardinkapper av tekstil, putetrekk, putevar, 
håndkler, glasshåndkler, persienner, dusjforheng, 
lommetørkler, gulvtepper, pledd, møbeltrekk, veggtapeter 
av tekstil, edderdun, møbelstoffer, klær, hodeplagg, ingen 
spesielt utformet for bruk i forbindelse med racketsport, 
skigåing og/eller golf, fottøy, ingen spesielt utformet for 
bruk i forbindelse med racketsport, skigåing, golf og/eller 
snøbrettsport, sysaker, kniplinger og broderier, bånd og 

lisser, knapper, hekter og maljer, skolisser, lisser av ull, 
strikkepinner, nåler og synåler, glidelås, nåleskrin og 
knappenålsputer, kunstige blomster og frukter, emblemer 
(ikke av edelmetall), tilbehør for håret, tilbehør for klær, 
tilbehør for sko, leker, spill og leketøy, sports- og 
gymnastikkartikler, juletrepynt, tilbehør for sport og spill, 
bager tilpasset for sportsbruk, surfingbrett, unntatt 
sportsapparater og utstyr for bruk i forbindelse med 
tennissport, skigåing og/eller golf, snøbrett, sportsbager 
tilpasset for bruk for tennisracketer, ski og/eller golfutstyr; 
tilveiebringelse av plass på websteder for annonsering og 
reklamering av varer og tjenester; 
forretningsrådgivningstjenester, salgsfremmende tjenester 
og informasjonstjenester relatert dertil; utsendelse av 
reklamemateriell; utsendelse av vareprøver og 
markedsføringsartikler; markedsføringstjenester; 
forretningsrådgivnings- og informasjonstjenester tilbudt 
online fra en computer database eller internett. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224177 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200209719 
(220) Inndato: 2002.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GILDE GÅRDSPØLSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GILDE GÅRDSPØLSE 

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

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; ferdigretter. 
 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224178 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200209718 
(220) Inndato: 2002.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GILDE MESTERPØLSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GILDE MESTERPØLSE 

(730) Innehaver: 
 Norsk Kjøtt , Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; ferdigretter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224179 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200211108 
(220) Inndato: 2002.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRONT MISSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRONT MISSION 

(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 Datamaskinspillprogramvare; 

videomaskinspillprogramvare; forhåndsinnspilte 
kompaktdisker med musikk; forhåndsinnspilte digitale 
videodisker med musikk og/eller animasjon; 
forhåndsinnspilte videokassetter med action- og 
eventyrhistorier og/eller animerte tegnefilmhistorier; 
forhåndsinnspilte optiske disker med action- og 
eventyrhistorier og/eller animerte tegnefilmhistorier; 
videospillmaskiner til bruk med fjernsynsapparater; 
dataspillkontroller og styrespaker (joysticks); musematter; 
stropper til mobiltelefoner. 
16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktete fortellinger; tegneserier; tidsskrifter; plakater; 
klistremerker; papirfaner; kalendere; samlekort; byttekort; 
fotografier. 
41 Bringe til veie datamaskinspill via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; bringe til veie videospill via et 
globalt kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon 
om datamaskinspillstrategi via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon om 
videospillstrategi via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
bringe til veie underholdningsinformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224180 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200204518 
(220) Inndato: 2002.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINERVA SNAP*SHOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINERVA SNAP*SHOT 

(730) Innehaver: 
 A C Nielsen Co , 150 North Martingale Road, Schaumburg, 

IL 60173, US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
meningsmålinger, forretningsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, markedsundersøkelser, 
markedsstudier. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224181 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200300898 
(220) Inndato: 2003.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 actor FORDRINGSFORVALTNING AS 

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

tjenestene  i klasse 42 
(730) Innehaver: 

 Actor Fordringsforvaltning AS , Postboks 205, 2302 Hamar, 
NO 

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

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

fordringsadministrasjon. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224183 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200108709 
(220) Inndato: 2001.07.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TMC MARINE COMPRESSORS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TMC MARINE COMPRESSORS 

(730) Innehaver: 
 Nessco Holding AS , PB 124 Kalbakken, 0902 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Kompressorer og etterbehandlingsutstyr i form av 
filtre, filtreringsmaskiner og filtreringspresser til marine- og 
offshoremarkedet. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224184 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200307107 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HILL AND DALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HILL AND DALE 

(730) Innehaver: 
 Lusan Premium Wines (Pty) Ltd , Polkadraai Road, 

Vlottenburg, ZA 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224185 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200302905 
(220) Inndato: 2003.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRICALCIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRICALCIN 

(730) Innehaver: 
 NutriMarine Life Science AS , Bontelabo 2, 5003 Bergen, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kliniske ernæringspreparat i pulverform med 
nøytral lukt og smak, laget av fiskebenmel. Til bruk i klinisk 
ernæringspreparat og som ernæringstilskudd ellers. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224186 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200303178 
(220) Inndato: 2003.04.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRAZY SOURS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRAZY SOURS 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, 
tørrede, kokte eller bearbeidede frukter og grønnsaker; 
matvarer, næringsmidler og tilberedninger fremstilt av alle 
de forannevnte varer; meieriprodukter, mousser, kjølte 
desserter; melkedrikker, melkedrikker med 
smakstilsetninger; drikker fremstilt av meieriprodukter; 
supper; søte smørepålegg, pikante smørepålegg; salater; 
drikker; fyll, snacks; forberedte og tilberedte måltider og 
bestanddeler til slike retter; proteinholdige substanser og 
ingredienser; dipp; næringsmidler og matvarer fremstilt av 
varer i denne klasse. 
30 Ris, pasta, korn, kornprodukter og næringsmidler 
av kom; te, kaffe, kakao; drikkesjokolade, kaffe-essens, 
kaffe-ekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og 
sikoriblandinger til bruk som kaffe-erstatning; bakevarer; 
ikke-medisinerte konfektyrer og konditorvarer; 
konditorkaker, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, 
iskremprodukter; fryst yoghurt, fryste konfektyrer og 
konditorvarer; kjølte desserter, mousser, sorbeter; brød; 
konditorkaker; drikker; fyll; søte smørepålegg; pikante 
smørepålegg; snacks, forberedte og tilberedte måltider og 
bestanddeler til dike retter; sjokolade; pizzaer; pizzabunner; 
pizzasauser og pizzafyll; sauser til pasta og ris; 
salatdressinger; majones; sauser; dipper; næringsmidler og 
matvarer fremstilt av varer i denne klasse. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224187 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200309216 
(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:  
 STS SOLIA 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224188 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200304584 
(220) Inndato: 2003.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HJØRNET BAR & BRASSERIE 

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

(730) Innehaver: 
 Britannia Hotel AS , Dronningensgt 5, 7011 Trondheim, NO

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, 
kongresser, seminarer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-
), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; 
moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kaféer, 
kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering 
(hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling 
av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig 
innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, 
glass. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224189 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200304973 
(220) Inndato: 2003.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 alle kan synge 

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

(730) Innehaver: 
 Studio Generations AS , Sørkedalsveien 78, 0376 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Opplæringsvirksomhet, nemlig sanginstruksjon; 
kursing av koret "Alle kan synge" og arrangering av 
konserten "Alle kan synge". 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224190 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200308560 
(220) Inndato: 2003.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DJU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DJU 

(730) Innehaver: 
 DJR Holdings LLC , 512 Seventh Avenue 43rd floor, New 

York-NY 10018, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Juvelvarer og tilbehør dertil; anheng; pins; 

dekorative pins; pins som smykker; øreclips; slipsnåler og -
clips; lisseslips med ornamentering og anheng av 
edelmetall; mansjettknapper; emblemer laget av edle 
metaller; beltespenn laget av edle metaller; juvelvarer; 
smykker; smykkekjeder; smykkenåler til bruk på hatter; 
hattepynt og -nåler laget av edle metaller; skopynt laget av 
edle metaller; suvenirer laget av edle metaller; smykke-
esker og -etuier laget av edle metaller; fyrstikkesker laget 
av edle metaller; snusdåser og serviettringer laget av edle 
metaller; ur og tilbehør dertil; armbåndsur; lommeur; 
stoppeklokker; klokkereimer og stropper; urkjeder og 
lommeurkjeder; klokke-etuier; klokker; vekkerur; 
radiovekkerur; veggur; småfigurer og skulpturer laget av 
edle metaller; sparegriser laget av edle metaller; bokmerker 
laget av edle metaller; seddelklyper laget av edle metaller; 
askebegre laget av edle metaller; flaskepropper laget av 
edle metaller; kaffeserviser, teserviser og tannpirkeholdere 
laget av edle metaller; vaser laget av edle metaller; 
bordoppsatser laget av edle metaller; bordoppsatser for olje 
og eddik laget av edle metaller; nøtteknekkere laget av edle 
metaller; blomsterskåler laget av edle metaller; byster, 
figurer, småfigurer, statuer, småstatuer og rørepinner og -
staver laget av edle metaller; lysestaker, lyseholdere, 
lysmansjetter og lyseholdere laget av edle metaller; ikke-
elektriske kandelabrer laget av edle metaller; munnstykker 
og lightere laget av edle metaller; fyrstikkesker og 
fyrstikkholdere laget av edle metaller; brevåpnere laget av 
edle metaller; potpurri-skåler laget helt eller delvis av edle 
metaller. 
18 Universalsports og atletiske bager, rumpetasker, 
ryggsekker, ransler, sportssekker, småbager til å bære 
rundt livet, gymbager, reisevesker, bærevesker, bokvesker, 
håndvesker, punger, portemoneer, håndvesker, punger til 
småmynt, skuldervesker, håndbagasje nemlig vesker, 
kofferter, bager, sekker og mapper; reisebager, tøyposer til 
bruk for reiser, handlevesker laget av 1ær, strandbager, 
ransler, reisevesker, etuier/holdere for plassering av 
bagasjemerking fremstillet av lær lærimitasjoner eller plast; 
kister, kofferter, kosmetikketuier, toalettetuier, sminkeetuier, 
verktøyvesker, dokumentmapper, stresskofferter, mapper, 
herrevesker, forretningsmapper, forretningskortetuier, 
kredittkortetuier, visittkortetuier, passetuier, nøkkeletuier, 
nøkkelhanker laget av lær, tasker til småmynt, 
lommebøker, seddelklyper, paraplyer og parasoller. 
25 Klær, nemlig skjorter, T-skjorter, underskjorter, 
nattskjorter, rugbyskjorter, poloskjorter, cardigans, gensere, 
uniformer, atletiske uniformer, bukser, slacks, jeans, 
dongeribukser, arbeidsklær, snekkerbukser, gensere, 
kjeledresser, shorts, boxer shorts, topper, korte topper, 

tank topper, ermeløse topper, treningsgensere, 
treningsshorts, treningsbukser, store sjal, 
oppvarmingsdresser, joggedresser, treningsdresser, bluser, 
skjørter, kjoler, finkjoler, jakker, vendbare jakker, kåper, 
frakker, blazere, dresser, høyhalsete gensere, skismekker 
av tekstil, badetøy, strandtøy, tennisklær, surfingklær, 
skiklær, barneklær, smekker til spedbarn (ikke av papir), 
caps, badehetter, baskerluer, luer, hatter, solskjermer, 
pannebånd, bånd til håndledd, svettebånd, hodeplagg, 
ørevarmere, forklær, skjerf, tørklær, belter (som 
bekledning), bukseseler, slips, halstørklær, undertøy, 
truser, badebukser, brysteholdere, sportsbrystholdere, 
korte undertøy med spiler, korsetter, truser, strømpebånd 
og belter til strømpebånd, teddies, korsetter, korseletter, 
singlets, sokker, hjemmedrakter, slåbroker, badekåper, 
undertøy, pyjamas, nattøy, nattkjoler, undertøy, underliv, 
neglisjeer, nattserker, linneter, underkjoler, saronger, 
leggvarmere, strømper, strømpebukser, bodies, 
knestrømper, leggings, strømpebukser, trikoter, heldrakter, 
alt-i-ett trikoter, tettsittende bodies, hansker, votter, fottøy, 
sko, joggesko, støvler, støvletter, galosjer, sandaler, 
stråsandaler, tøfler og regntøy. 
34 Forhåndsklasse. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.09.20 - 39/04

 

13 
 

(111) Reg.nr.: 224191 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200300309 
(220) Inndato: 2003.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TV 2 ZEBRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TV 2 ZEBRA 

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS , Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Plaster og forbindingsstoffer. 

8 Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer).  
9 Grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
11 Apparater og innretninger for belysning; lamper 
for belysning; lampetter; lampeskjermer; deler og tilbehør til 
alle forannevnte varer.  
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.  
15 Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer.  
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og 
salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer.  
20 Møbler, speil, billedrammer; varer av kork, rør, 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum; soveposer for camping; 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
beholdere; kammer og svamper; børster; materialer for 
børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer, porselen og 
keramikk.  
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, 
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige 
blomster; brosjer; brystnåler; spenner (klestilbehør), 
hårspenner, skospenner, beltespenner, spenner for klær; 
jakkemerker (buttons); kunstig hår; løshår; løsskjegg; 
kunstige barter; hårfletter; hårbånd; nåler for hårkrølling; 
hårnett; hårnåler; hårpynt (dekorativ); kunstig frukt; 
startnummer for idrettsformål og for konkurranseformål.  
27 Tepper, ryer og matter; tapeter (ikke av 
tekstilmateriale).  
28 Spill og leketøy; spillkort; juletrepynt; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige 
oljer og fett; nøtter (preparerte); preparerte peanøtter; 
potetchips; potetskiver.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næingsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; chips (kornprodukt); cornflakes; kaffebaserte 
drikker, kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker, 

kaffedrikker, kakaodrikker, sjokoladedrikker; peanøtter 
(konditorvarer); pizzaer; popcorn; karameller (godterier); 
lakris (søtsaker); pastiller (sukkertøy); sjokolade; sukkertøy; 
søtsaker; kjeks. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
utleie av salgsautomater.  
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester 
(for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; 
informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; 
kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; 
telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; 
sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; 
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; 
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; 
telegraftjenester; telegramekspedering; 
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av 
overføringsapparater for beskjeder. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser.  
40 Fotosettingstjenester (trykk); litografisk trykking; 
serigrafisk trykking; silketrykking; trykkerivirksomhet.  
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; 
utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie 
av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; 
utleie av videobånd; utleie av videospillere; utgivelse audio- 
og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og 
lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; 
filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; moteinformasjon; 
nyhetsreportasjetjenester; sportsreportasjetjenester; 
organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester.
42 Vitenskapelig og industriell forskning; forvaltning 
av forfatterrettigheter; meteorologisk informasjonstjeneste; 
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224192 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200309489 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENNINGAKADEMI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENNINGAKADEMI 

(730) Innehaver: 
 Nordea Bank Finland Abp , Alexandersgatan 36 B, SF-

00100 Helsingfors, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater for innspilling, opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptakbare plater, grammofonplater; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; dataprogrammer. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224193 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200307106 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELITOURIST AS 

(730) Innehaver: 
 Helitourist AS , 5700 Voss, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224194 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200303148 
(220) Inndato: 2003.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAMWORTHY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAMWORTHY 

(730) Innehaver: 
 Hamworthy KSE Group Ltd ,  POOLE, DORSET, GB 

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

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

 7 Kompressorer for bruk i marin sektor og i 
offshore- og gassindustrier; pumper; dypbrønnspumper; 
slagvann separatorer; varmevekslere; kondensatorer; 
forstøvere; vakuumejektorer; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
9 Datamaskinprogramvare og datamaskinskrivere; 
alarmer/varselapparater; programmerbare logiske 
styreenheter; elektriske og elektroniske følere; 
overvåknings- og kontrollapparater; målere; automatisk 
styrte ventiler ved hjelp av elektrisk og elektronisk kontroll; 
automatisk styr ventiler ved hjelp av endringer i trykk 
og/eller fysiske forhold og/eller temperatur; automatisk 
styrte ventiler ved hjelp av solenoid; brytere; 
koblingsbokser; peilestaver; sekvensielle sektorpaneler; 
plugger; termometere; transfusjonsanordninger; sendere; 
detektorsonder; startere for elektriske enheter; 
trykk/vakuum brytere og trykkaktiverte vakuumavtrekk; 
deler og tilbehør for alle forannevnte varer, alt utelukkende 
for bruk i forbindelse med reservedeler for varer registrert i 
klassene 7 og 11. 
11 Kjølesystemer; anlegg for fornyet 
væskedannelse; utstyr for fornyet gassdannelse, 
varmevekslere, fordampere og varmeelementer for 
gassavkoking og væskeutskillingsenheter for marin sektor 
og offhore olje- og gassindustrier; nøytralgassystemer og 
nitrogen generatorapparat; membraner for filtrering; 
gjenvinningssystemer for flyktige organiske blandinger; 
avfallsbehandlingsanlegg for spillvann og urent vann; 
santitærinstallasjoner; forbrenningsovner for marint massivt 
avfall; deler og tilbehør til forannevnte varer. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon, alle 
tjenester utelukkende for bruk i forbindelse med varer 
registrert i klassene 7 og 11. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224195 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200111112 
(220) Inndato: 2001.09.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON SB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMAZON SB 

(730) Innehaver: 
 Cadam S.A , Villa Munguba, Monte Dourado, Almeirim, 

Para, BR 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Malmer. 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224196 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200303429 
(220) Inndato: 2003.04.08 
(300) Søknadsprioritet 2002.11.13 US 78/184605 
(540) Gjengivelse av merket: 

NTERPRISE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NTERPRISE 

(730) Innehaver: 
 Novell Inc , 1800 South Novell Place, Provo, UT 84606, US

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer, 
computer hardware, data  servere, dataprogramvare av alle 
typer og funksjoner, elektroniske planleggere, 
mobiltelefoner; dataprogramvare, nemlig, et sett 
dataprogramvare tilgjengelig for forskjellige 
operativsystemer for administrasjon, integrasjon, 
datautveksling, distribusjon og synkronisering av 
informasjon og programmer lagret på nettverk og 
instruksjonsmanualer distribuert sammen med forannevnte; 
dataprogramvare til bruk innen personlig administrasjon av 
informasjon, tilkoblet, trådløs og mobil kommunikasjon, 
synkronisering, assistanse ved tilkobling og datautveksling 
mellom tilkoblet og trådløst utstyr; programvare for 
kommunikasjon via stemme, data, bilde og tilkoblet eller 
trådløst, nemlig e-post, voice mail telefonsvaring, 
synkronisering og utveksling av digitale filer, data og grafisk 
informasjon samt personlig informasjon; programvare for 
brukertilgang til bruk innen trådløs kommunikasjon, 
Internett tilgang og ved søk og leting i web; programvare for 
administrasjon av tilkobling; programvare til administrasjon 
av mobile terminaler; programmeringsverktøy til bruk innen 
utvikling, vedlikehold, forbedring og bruk av 
dataprogrammer, tilkoplede, trådløse og mobile telefoner 
og kommunikasjonsutstyr og datasystemer, 
verktøyprogrammer; data programvare til bruk innen finans 
og regnskap; databaser; kortfiler; programvare for telefon 
og telefaks; programvare  til tekstbehandling, behandling av 
telefaks, databasetilgang, gjenoppretting og bruk, 
fjerntilgang, alarmer og verktøy til påminnelser, kalendere, 
tidsplanleggere, møtekalendere, oppgavelister, 
notatblokker og notattakere; programvare til bruk innen 
overføring av data via modem; kalkulatorer; 
dataprogramvare til bruk innen lagring, administrasjon og 
manipulering av personlig, finansiell, konsern og  bedrifts 
informasjon; programvare til bruk for å skape, tilpasse, 
utveksle og synkronisere kataloger, databaser, kalendere, 
kortfiler og andre data mellom dataprogrammer, 
datamaskiner, nettverk og bedrifter; programvare for 
brukertilgang for tilgang og tilveiebringelse av flerbruker 
tilgang og fjerntilgang til datamaskiner, databaser, nettverk, 
intranett, og Internett, og for søk og leting på web, 
gjenvinning av data, oppladning og nedlasting av data og 
filer; data programvare for utvikling av annen programvare 
for applikasjon; og programmeringsverktøy til generell bruk; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 

bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224197 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200305637 
(220) Inndato: 2003.06.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRIENDS KIDS WEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRIENDS KIDS WEAR 

(730) Innehaver: 
 Twins Norge AS , Postboks 233, 1650 Sellebakk, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224198 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200111111 
(220) Inndato: 2001.09.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMAZON PLUS 

(730) Innehaver: 
 Cadam S.A , Villa Munguba, Monte Dourado, Almeirim, 

Para, BR 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Malmer 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224199 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200309218 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONITAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONITAS 

(730) Innehaver: 
 Bonitas Eiendom AS , Beddingen 14, 7014 Trondheim, NO 

(740) Fullmektig: 
 Legalconsult Advokat v/Elling Andrè Lillefuhr , Abelsgate 5, 

7030 Trondheim, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Eiendomsmegler for fast eiendom, 
eiendomsomsetning, finansrådgivning, utleie av leiligheter. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224200 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200111110 
(220) Inndato: 2001.09.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON PREMIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMAZON PREMIUM 

(730) Innehaver: 
 Cadam S.A , Villa Munguba, Monte Dourado, Almeirim, 

Para, BR 
(740) Fullmektig: 

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

 6 Malmer 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 224201 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200309222 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.03 GB 2328435 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROBINSONS FRUIT SPRING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROBINSONS FRUIT SPRING 

(730) Innehaver: 
 Robinsons Soft Drinks Ltd , Britvic House, Broomfield Road 

Chelmsford, Essex CM1 1TU, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer; saftkonsentrater; 
safter; kullsyreholdige drikkevarer uten alkohol; 
mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og 
fruktjuicer; slushdrikker; siruper, herunder sukkersafter og 
sukkerholdige ekstrakter for fremstilling av drikkevarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224202 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200304724 
(220) Inndato: 2003.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Reisamat 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Reisamat 

(730) Innehaver: 
 Reisamat AS , Solbakken 15, 9152 Sørkjosen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk, 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 
40 Bearbeiding av materialer; konservering av 
næringsmidler og drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224203 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200304725 
(220) Inndato: 2003.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REISAMAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REISAMAT 

(730) Innehaver: 
 Reisamat AS , Solbakken 15, 9152 Sørkjosen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk, 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 
40 Bearbeiding av materialer; konservering av 
næringsmidler og drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224204 
(151) Reg.dato.: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Søknadsnr.: 200304726 
(220) Inndato: 2003.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REISA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REISA 

(730) Innehaver: 
 Reisamat AS , Solbakken 15, 9152 Sørkjosen, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige
oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk, 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 
40 Bearbeiding av materialer; konservering av 
næringsmidler og drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224205 
(151) Reg.dato.: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Søknadsnr.: 200300006 
(220) Inndato: 2003.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HayGroup 

(730) Innehaver: 
 Hay Acquisition  CO I Inc , 103 Faulk Road suite 202, 

Wilmington, DE 19803, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Tjenester i forbindelse med forretningsledelse 

samt konsulenttjenster knyttet til forannevnte. 
41 Undervisning og kursvirksomhet innen området 
pensjon og yrkesskadeerstatning, oranisering av systemer 
for ledelsesevaluering, utarbeidelse av strategiplaner, 
evaluering av selskaps resultater og lønns- og 
vederlagsordninger til ansatte; konsulenttjenester i 
forbindelse med foranstående tjenester. 
42 Konsulenttjenester i forbindelse med bruk av 
computere og computerprogrammer 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224206 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200307110 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PÅ TUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PÅ TUR 

(730) Innehaver: 
 St. Petersburg Spesialisten AS , Stasjonsvn 28, 3800 Bø I 

Telemark, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Tidsskrifter og magasiner 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224207 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200311055 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PETER PEVENSIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PETER PEVENSIE 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224209 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200302139 
(220) Inndato: 2003.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO TOUCH 

(730) Innehaver: 
 Blistex Inc , 1800 Swift Drive, IL60523 OAK BROOK, US 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 

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; ikke-medisinske preparater til leppepleie, 
hudpleie og personlig pleie for lokal (topisk) bruk; ikke-
medisinske topiske preparater til bruk for mennesker mot 
tørrhet, forkjølelsessår, brannsår, kløe, til leppe- og 
hudpleie, til hudrens, til å hindre eller lette symptomer på 
akne og andre hudlidelser, ikke-medisinske topiske 
solkrempreparater til bruk på lepper og hud. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicides, herbicider; 
medisinske preparater til leppepleie, hudpleie og personlig 
pleie for lokal (topisk) bruk; Medisinske topiske preparater 
til bruk for mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, 
brannsår, kløe, til leppe- og hudpleie, til hudrens, til å 
hindre eller lette symptomer på akne eller andre 
hudlidelser, topiske smertestillende preparater, topiske 
antibiotiske preparater, medisinske topiske 
solkrempreparater til bruk på lepper og hud. 
 
 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224210 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200309137 
(220) Inndato: 2003.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK BOY 

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

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og  grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige  oljer og fett.  
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler  av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup;  gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224211 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200311056 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUSAN PEVENSIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUSAN PEVENSIE 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224212 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200302140 
(220) Inndato: 2003.03.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDILIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDILIP 

(730) Innehaver: 
 Blistex Inc , 1800 Swift Drive, IL60523 OAK BROOK, US 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 

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; ikke-medisinske preparater til leppepleie, 
hudpleie og personlig pleie for lokal (topisk) bruk; ikke-
medisinske topiske preparater til bruk for mennesker mot 
tørrhet, forkjølelsessår, brannsår, kløe, til leppe- og 
hudpleie, til hudrens, til å hindre eller lette symptomer på 
akne og andre hudlidelser, ikke-medisinske topiske 
solkrempreparater til bruk på lepper og hud. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicides, herbicider; 
medisinske preparater til leppepleie, hudpleie og personlig 
pleie for lokal (topisk) bruk; Medisinske topiske preparater 
til bruk for mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, 
brannsår, kløe, til leppe- og hudpleie, til hudrens, til å 
hindre eller lette symptomer på akne eller andre 
hudlidelser, topiske smertestillende preparater, topiske 
antibiotiske preparater, medisinske topiske 
solkrempreparater til bruk på lepper og hud. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224213 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200311057 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDMUND PEVENSIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EDMUND PEVENSIE 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.09.20 - 39/04

 

22 
 

(111) Reg.nr.: 224214 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200307300 
(220) Inndato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTIKI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTIKI 

(730) Innehaver: 
 Contiki ECM AS , Fjøsangerveien 50, 5059 BERGEN, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogramvare; dataprogramvare, nedlastbar 
via et globalt  datanettverk; databehanlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter.  
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer-,  konsulenttjenester vedrørende 
dataprogramvare; juridiske  tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224215 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200311058 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUCY PEVENSIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUCY PEVENSIE 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224216 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200310579 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MR.APPLEFARMER 

(730) Innehaver: 
 Kjell Ove Aanesen, Midnes, 5781 Lofthus, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224217 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200311059 
(220) Inndato: 2003.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MR. TUMNUS 

(730) Innehaver: 
 C.S. Lewis (PTE) Ltd , 15, Beach Road, 03-07, Beach 

Centre, 189677 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
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. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 



 registrerte varemerker 2004.09.20 - 39/04

 

24 
 

(111) Reg.nr.: 224218 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308840 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JanusPro 

(730) Innehaver: 
 Janusfabrikken AS , Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fotøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224219 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200310189 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet 2003.05.05 US 76/512,055 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILVERHAWK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILVERHAWK 

(730) Innehaver: 
 Fox Hollow Technologies Inc , 300 Saginaw Drive, 

Redwood City, CA 94063, US 
(740) Fullmektig: 

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

 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; 
medisinsk utstyr, nemlig arterielle katetre og motordrevne 
enheter for drift av arterielle katetere. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224220 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308841 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JanusUnder 

(730) Innehaver: 
 Janusfabrikken AS , Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fotøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224221 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308842 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IRISSPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IRISSPORT 

(730) Innehaver: 
 Janusfabrikken AS , Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fotøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224222 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308843 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULLUNGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULLUNGEN 

(730) Innehaver: 
 Janusfabrikken AS , Indre Arna, 5267 ESPELAND, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224223 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308834 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PØLSOMAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PØLSOMAN 

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

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; pølser; ferdigretter. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; pølsebrød; lomper. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224224 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308835 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1 DAY ACUVUE COLOURS 

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

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

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

 9 Kontaktlinser og brilleglass. 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224225 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308836 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.03 US 76/503,617 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIMET AUTOMOTIVE 

(730) Innehaver: 
 Titanium Metals Corp , Denver, CO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Bearbeiding av materialer; behandling, 
omforming og fremstilling for tredjemann produkter av titan 
og titanlegeringer for fremkomstmidler og virksomhet som 
vedrører fremkomstmidler. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, juridiske tjenester; ingeniørtjenester 
innenfor virksomhet som omfatter titan og titanlegeringer 
for fremkomstmidler; tekniske konsulenttjenester innenfor 
virksomhet som vedrører bruk av titan og titanlegeringer for 
fremkomstmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224226 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308828 
(220) Inndato: 2003.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXTRAVAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXTRAVAN 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oftalmiske farmasøtiske rpeparater. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224227 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308855 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POCKETPAPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCKETPAPER 

(730) Innehaver: 
 Intrahouse AS , Kirkegata 1 A, 6004 Ålesund, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamasksinprogrammer til bruk i forbindelse 

med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og 
datamskiner. 
35 Salg av dataprogram, annonse og 
reklamevirksomhet. 
36 Betalingstjenester. 
38 Telekommunikasjonstjenester, data assistert 
overføring av tekst og bilder, elektronisk postoverføring, 
tekstmeldinger, informasjon om telekommunikasjon, 
kommunikasjon ved mobilt nettverk, mobiltelefontjenester, 
konsultasjonstjenester innen data og telekommunikasjon. 
42 Tilveiebringelse av inforsmjon ved hjelp av et 
globalt computer netverk, informasjonsvirksomhet, 
programering for datamaskiner, edb programering 
vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224228 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308856 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYLINDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYLINDER 

(730) Innehaver: 
 Trumf As , 1411 Kolbotn, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224229 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308857 
(220) Inndato: 2003.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIET 7UP 

(730) Innehaver: 
 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland , 20 

Reid Street, Williams House, HM11 HAMILTON, BM 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224230 
(151) Reg.dato.: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Søknadsnr.: 200308858 
(220) Inndato: 2003.09.22 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.27 US 78/231037 
(540) Gjengivelse av merket: 

5.11 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 5.11 

(730) Innehaver: 
 5.11 Inc (a California Corp) , 761 Kearney Avenue, US-

Modesto, CA 95350, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, nemlig bukser, shorts, undertrøyer, 

skjorter; belter (som bekledning),  støvler, støvletter, kåper, 
frakker, kjeledresser, dongeribukser, fottøy, hansker,  
hatter, hodeplagg, jakker, parkdresser, sko, uniformer. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224231 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200310190 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BYCOTEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BYCOTEST 

(730) Innehaver: 
 Bycosin AB , Box 627, S-651 14 Karlstad, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier for industriell og vitenskapelig bruk; 

preparater for ikke-destruktiv materialtesting inneholdende 
eller bestående av femomagnetiske partikler, 
fluorescerende emner, fargeindikatorer, penetrerende 
væsker. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224232 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200310420 
(220) Inndato: 2003.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KELLY FINANCIAL RESOURCES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KELLY FINANCIAL RESOURCES 

(730) Innehaver: 
 Kelly Properties Inc , 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 

48084, US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Tjenester vedrørende ansettelse av personale, 
nemlig tilveiebringelse av personale til finansinstitusjoner 
og til andre foretak med regnskapsførsel og annen 
finansrelatert kompetanse. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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 (111) Reg.nr.: 224234 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308589 
(220) Inndato: 2003.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FULL 90 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULL 90 

(730) Innehaver: 
 Full90 Sports Inc , 5910  Pacific Center Bvld, Suite 100, 

San Diego, CA 92121, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Beskyttelseshjelmer for fotball. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224235 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308588 
(220) Inndato: 2003.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.17 US 78275323 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULL 90 

(730) Innehaver: 
 Full90 Sports Inc , 5910  Pacific Center Bvld, Suite 100, 

San Diego, CA 92121, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Beskyttelseshjelmer for fotball. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224236 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308614 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOA 

(730) Innehaver: 
 TOA KK (also trading as TOA Corp) , Hyogo-ken, JP 

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

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

 9 Antenner; alarmer; forsterkere; høyttalerkasser; 
videokameraer; kinematografiske apparater; kort (kodede), 
magnetkort; kassettspillere; CD-spillere; CD-plater [audio-
video]; operative programmer, innregistrerte for 
datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på 
databærere]; datamaskinprogramvare; databærere 
(magnetiske); databærere (optiske); membraner [akustiske 
lydhinner]; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
signaler; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
brannalarmer; hodetelefoner; lydtrakter for høyttalere; 
høyttalere; megafoner; mikrofoner; elektriske 
overvåkingsapparater; bærbare spillere; radioapparater; 
radioapparater for kjøretøyer; radiotelegrafiapparater; 
radiotelefonapparater; mottakerapparater (audio- og video-
); mottakerapparater (telefon-); kontrollapparater, 
elektriske; fjernstyring av industrioperasjoner (elektriske 
installasjoner for-) senderapparater for elektroniske 
signaler; lydalarmer; apparater for lydopptak; stativer for 
lydopptaksinstrumenter; lydopptaksplater; lydfilmer; 
apparater for lydgjengivelse; apparater for overføring av 
lyd; båndopptakere; telefonapparater; 
telefonsendeapparater; transmitter [telekommunikasjon]; 
høyttaleranlegg som består av mikrofoner, forsterkere og 
høyttalere; fjernsynsapparater; 
videoovervåkningskameraer; kabelfjernsynsutstyr. 
 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224237 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308837 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE RECONNECTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE RECONNECTION 

(730) Innehaver: 
 Eric Pearl, 6821 Iris Circle, Hollywood, CA 90068, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet og 

opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, 
seminarer, praktiske seminarer og/eller konferanser; 
publikasjon av kursmateriell; informasjonstjenester; 
instruksjonstjenester; tilby on-line elektroniske 
publikasjoner; publikasjon av bøker, radio- og 
fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224238 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308838 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RECONNECTIVE HEALING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RECONNECTIVE HEALING 

(730) Innehaver: 
 Eric Pearl, 6821 Iris Circle, Hollywood, CA 90068, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet og 

opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, 
seminarer, praktiske seminarer og/eller konferanser; 
publikasjon av kursmateriell; informasjonstjenester; 
instruksjonstjenester; tilby on-line elektroniske 
publikasjoner; publikasjon av bøker, radio- og 
fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224239 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308847 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NODEE ASIAN COOKING 

(730) Innehaver: 
 Oriental Cuisine AS , Stortingsgata 22, 0161 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Hans Kristian Skarpholt, Postboks 4 Slemdal, 0710 Oslo, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantdrift; bardrift; servering av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224240 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308863 
(220) Inndato: 2003.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCLEAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCLEAN 

(730) Innehaver: 
 HSI Service Corp , 220 Continental Drive - Suite 115, 

Newark, DE 19713, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Tannpussemidler og forebyggende tannpasta. 
10 Dentale instrumenter, nemlig forebyggende 
tannbørster/tannslipere og tanntråd. 
21 Tannbørster. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224241 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200310424 
(220) Inndato: 2003.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XGRID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XGRID 

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

US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Computer hardware og software. 
38 Kommunikasjon via computere; 
kommunikasjonstjenester; utleie, leie og leasing av 
kommunikasjonsapparater; tilveiebringelse av tilgang til 
elektroniske kommunikasjonsnettverk for tilgang til 
elektroniske postbokser; elektronisk oppslagstavletjenester; 
elektronisk overføring av data og dokumenter via et globalt 
datanettverk (Intemett) eller andre databaser; levering av 
data og beskjeder via elektronisk overføring; 
tilveiebringelse av tilgang til et elektronisk 
kommunikasjonsnettverk for nedlasting av informasjon og 
data fra et globalt datanettverk (Interrtett); 
kunsultasjonstjenester vedrørende telekommunikasjon; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224242 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200308864 
(220) Inndato: 2003.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLT 

(730) Innehaver: 
 Varners AS , Bergerveien 5, 1396 Billingstad, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224243 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200311124 
(220) Inndato: 2003.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUREX SENSATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUREX SENSATION 

(730) Innehaver: 
 LRC Products Ltd , London, England, GB 

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

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

 10 Kondomer; befruktningshindrende, hygieniske 
eller profylaktiske innrettninger. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224244 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.14 

(210) Søknadsnr.: 200302055 
(220) Inndato: 2003.03.04 
(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: 
 Masterfoods AS , Postboks 274 Skøyen, 0212 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, 
korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for 
dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for 
tilsetning til slike næringsmidler; malt; blekksprutben; 
spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr; friske 
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter samt preparater 
og tilberedninger av disse for bruk som tilsetning til 
næringsmidler. 
36 Forsikringstjenester relatert til kjeledyr; 
utstedelse og innløsning av spillemynter, polletter og 
vouchere; rabattkorttjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; de 
forannevnte tjenester også forsynt/tilveiebragt fra 
computer-databaser eller fra internett-fasiliteter. 
41 Trening av dyr, fugler og fisker; undervisning i 
kjeledyrhold, trening og dressur; organisering, ledelse og 
promosjon av kjeledyrshow, kjeledyrutstillinger samt av 
seminarer, workshops og konferanser relatert til dyr, fugler 
og fisk; publisering og produksjon av filmer, videoer og 
andre elektroniske media samt av brosjyrer og litteratur, alt 
relatert til dyr, fugler og fisk; tilveiebringelse/forsyning av 
informasjon angående omsorg, dressur, helse, ernæring, 
trening og losjering av dyr, fugler og fisker; trening i 
computer- og databehandlingsteknikker; salgsopplærings- 
og salgstreningstjenester for detaljhandlere 
44 Veldedighetstjenester relatert til dyr, fugler og 
fisker; avl og oppaling/oppdrett av dyr; veterinærtjenester; 
tjenester for genetisk profilering av dyr; vaksinering av dyr; 
pass og stell av kjeledyr; dyrehospitaler; forskningstjenester 
relatert til ernæring av kjeledyr, fugler og fisker; 
forskningstjenester relatert til dyr, fugler og fisker; 
konsulentog rådgivningstjenester relatert til omsorg, 
innlosjering, trening og ernæring av dyr, fugler og fisker. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224245 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200012193 
(220) Inndato: 2000.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Indians 

(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties Inc , 245 Park Avenue, 

New York, NY 10167, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort, 

plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske 
tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer, 
bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer, 
blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker, 
brevpapir, notisblokker, permer, mapper, konvoluttmapper, 
skrivesett, papirvarer, nemlig aktivitetssett for barn, trykte 
notisbøker, utklippsbøker, autografbøker, 
baseballkortalbumer, bokomslag, kalendere, kort, postkort, 
banksjekker, sjekkhefteomslag, kredittkort som ikke er 
elektronisk lesbare, frimerker til frimerkesamlere, 
gavepapir, vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, 
servietter og bordduker til festbruk, innrammet og 
uinnrammet fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte 
papirskilt, baseballkortholdere og samleetuier laget av 
plast, visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall, 
papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og 
pynt til å feste på blyanter, markeringspenner, bordstativer 
og -holdere til penner, blyanter og blekk, ikke-elektriske 
viskelær, blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer 
og billettstativsnorer. 
25 Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede 
hodeplagg, hodebånd, halstørkler, skjorter, T-skjorter, 
strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave, 
pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler, 
bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser, 
treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts, 
badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker, 
ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn, 
plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale 
og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer, 
kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips, 
bukseseler, belter, belter for bekledning, nemlig 
pengebelter, votter, hansker, håndleddbånd, ørevarmere, 
sjal, fottøy, sokker, benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter 
og drakter. 
28 Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj 
leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, 
marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, 
brettspill, spillkort, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, 
lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, 
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lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, 
oppblåsebare balltrær til baseball, pyntevindpølser, 
leketatovering, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og 
håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer 
og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill 
samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike 
spill og spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske 
spillemaskiner, ikke myntopererte, baseballer og stativer for 
baseballer, baseballer med autografer, basketballer, 
fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, 
golfkølleomslag, bagger til golfkøller, golfputtere, 
bowlingkuler, bowlingbagger, baseballbaser, kasteplanke 
(baseball), balltrær, mottagers masker, tape for balltrær for 
å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebagger for 
baseball, harpiksbagger for baseball, hanskeolje for 
baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for 
dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, 
baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk for 
svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, 
juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224246 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200307673 
(220) Inndato: 2003.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 delisan 

(730) Innehaver: 
 Nodic Nature Pharma AS , Orkidehøgda 3, 3051 

Mjøndalen, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; kosmetiske produkter for hudpleie. 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
farmasøytiske midler for hudpleie. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224247 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200308606 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAMADA encore 

(730) Innehaver: 
 Renaissance Hotel Holdings Inc , Marriott Drive, Dept. 

52/923, Washington, DC 20058, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotelltjenester, restauranter, catering, bar og 

salongbartjenester; tilveiebringelse av standard lokaler for 
møter, konferanser og utstillinger; reservasjonstjenester for 
hotell innkvartering. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224248 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200308607 
(220) Inndato: 2003.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAMADA ENCORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAMADA ENCORE 

(730) Innehaver: 
 Renaissance Hotel Holdings Inc , Marriott Drive, Dept. 

52/923, Washington, DC 20058, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotelltjenester, restauranter, catering, bar og 

salongbartjenester; tilveiebringelse av standard lokaler for 
møter, konferanser og utstillinger; reservasjonstjenester for 
hotell innkvartering. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224250 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200309050 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Masterfoods AS , Postboks 274 Skøyen, 0212 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; dressur av dyr, fugler og fisker; undervisning i 
kjæledyrpleie, trening og dressur; organisering, ledelse og 
promosjon av kjæledyrshow, tevlinger, konkurranser og 
utstillinger; organisering og ledelse av seminarer, 
workshops, konferanser, kongresser og symposier; 
publisering og produksjon av kinofilmer, videoer og andre 
elektroniske media; publisering/utgivelse av bøker, 
tidsskrifter, blader og andre trykksaker, herunder 
elektronisk og online publisering; tilveiebringelse/forsyning 
av informasjon angående dressur, oppførsel og trening av 
dyr, fugler og fisker; trening i computer- og 
databehandlingsteknikker; salgsopplærings- og 
salgstreningstjenester for detaljhandlere; underholdnings- 
og fornøyelsestjenester for dyr;  helseklubbtjenester og -
fasiliteter for dyr. 
44 Tilveiebringelse/forsyning av informasjon 
angående pleie, helse og ernæring av dyr, fugler og fisker; 
kurbad for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Reg.nr.: 224251 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200007937 
(220) Inndato: 2000.07.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIM 

(730) Innehaver: 
 Designor AB , Box 903, S-531 19 Lidköping, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 21 Redskap og beholdere for husholdningsformål 

samt kjøkkengeråd; koke- og stekekar, grytelokk, lokk for 
lokkefat, frityrgryter, stekespidd, grillspidd, steknåler, 
stekepanner, pannekakejern; serviettholdere og 
serviettringer; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass 
(ikke bygningsglass); glassbokser, glasskar, glassboller, 
glasslokk, glasskåler, malte glassvarer, glassvaser, 
pyntegjenstander av glass; krystall; serviser, 
porselensserviser, bordsett for olje og eddik, krydderstell, 
pepperbøsser, pepperkar, pokaler, rivjern, salatskåler, 
skåler, bordoppsatser, suppeskåler; brødkurver for 
husholdningsformål, drikkekar, fat, flasker, former, 
kaffeserviser; kaffekanner, kaffekokere, kaffefilter; 
tekanner; trykkokere; hånddrevne kverner for 
husholdningsformål; fruktpresser; husholdningsredskap, 
kjøkkenbeholdere, kjøkkengeråd, sleiver, øsesleiver for 
kjøkkenformål, øser, visper; leirgods, krukker, 
blomsterkrukker; potteskjulere; lysmansjetter, lysestaker; 
såpekopper; osteklokker; mugger, ølmugger; eggeglass; 
porselensvarer og porselenspynt; kokekar og skåler av 
keramikk eller av steingods; disse varer for så vidt de ikke 
er av edelmetall eller overtrukne hermed. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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(111) Reg.nr.: 224252 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200304280 
(220) Inndato: 2003.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JEAN PAUL ENFANT 

(730) Innehaver: 
 Voice Norge AS , Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Reg.nr.: 224254 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200309032 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYNFLEKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYNFLEKS 

(730) Innehaver: 
 Skogheim Profil- og Yrkesklær AS , Postboks 208, 1752 

Halden, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Fottøy for vern mot ulykker, stråling og brann. 
(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Reg.nr.: 224255 
(151) Reg.dato.: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Søknadsnr.: 200309033 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LYTIX BIOPHARMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LYTIX BIOPHARMA 

(730) Innehaver: 
 Universitetet i Tromsø v/forskningsdirektør , Hovedgården, 

9037 Tromsø, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  39/04, 2004.09.20 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 224233 
(151) Reg.dato.: 2004.09.14 
(210) Søknadsnr.: 200408662 
(220) Inndato: 2004.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

(541) Merket er figurativt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 qp 

(730) Innehaver: 
 Paal Pettersen, Sætran, 8414 HENNES, NO 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.20 - 39/04

 

36 
 

Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og Madrid- 
 protokollen artikkel 3 (4). 
 Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende  
 i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den  
 internasjonale registreringsdatoen. 
Ytterligere  
utpekt dato:  Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke  
 har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter  
 Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble  
 søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en  
 internasjonal registrering må bygge på en hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
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(111) Int.reg.nr: 0496372 
(151) Int.reg.dato: 1985.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
1995.05.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200208377 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANALE 5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANALE 5 

(730) Innehaver: 
 Reti Televisive Italiane SpA , 8, Largo del Nazareno, I-

00187 Roma, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic apparatus and instruments; television 

sets, radios, integrated radios and recorders, radio-
transmitters, record players; recorded or blank magnetic 
tapes; audio tape recorders, video recorders; scientific, 
nautical, surveying, electric (including wireless apparatus), 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), emergency 
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; coin 
or token-operated automatic apparatus; talking machines; 
cash registers, calculating machines; fire extinguishers. 
16 Paper and paper articles, cardboard and 
cardboard articles; printed matter, newspapers and 
periodicals, books; bookbinding material; photographs; 
stationery, adhesive materials (for stationery); artists' 
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(excluding apparatus); playing cards; printing type; printing 
blocks. 
35 Advertising and business. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0583371 
(151) Int.reg.dato: 2002.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.01.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308470 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASTERVOLT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASTERVOLT 

(730) Innehaver: 
 Mastervolt BV , Snijdersbergweg 93, NL-1105 AN 

Amsterdam-Zuidoost, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Motor generator sets and current generators. 
9 Transformers for the increase or decrease of 
voltage; battery chargers and accumulators; transformers; 
current convertors; solar cells; apparatus for distribution of 
current and voltage; control panels; continuous electrical 
supply devices. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0617275 
(151) Int.reg.dato: 1994.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200207475 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 sempre 

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

Neckarsulm, DE 
(740) Fullmektig: 

 Patent-und Rechtsanwälte Hansmann & Vogeser, Albert-
Rosshaupter-Strasse 65, D-81369 München, DE 

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

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; absorbent cotton and 
goods of absorbent cotton not included in other classes. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
plasters, materials for dressings; sanitary articles for 
women, namely sanitary napkins, panty liners, tampons, 
sanitary panties; absorbent cotton and goods of absorbent 
cotton not included in other classes. 
16 Paper, cardboard, and paper or cardboard 
articles, namely face towels, table napkins, filter paper, 
pocket handkerchiefs, toilet paper, babies' napkins, 
packaging containers, packaging sachets, cleansing 
tissues, kitchen towels, all-purpose tissues, not included in 
other classes; babies' napkins, particularly disposable 
nappies, paper nappies. 
25 Textile nappies, particularly babies' pants, 
nappies of non-woven textiles. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0730380 
(151) Int.reg.dato: 2000.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200005129 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMOKING 

(526) Unntaksannmerkning: 
 "The word SMOKING is excluded from legal protection for 

the following goods in class 34:Cigarette paper; books of 
cigarette paper". 

(730) Innehaver: 
 Miquel y Costas & Miquel SA , 10, calle Tuset, 08006 

Barcelona, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarette paper; books of cigarette papers. 

39 Warehousing and distribution of supermarket 
goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0740550 
(151) Int.reg.dato: 2000.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.08.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200202530 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.03.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDICHEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDICHEM 

(730) Innehaver: 
 Medichem SA , Fructuós Gelabert, 6-8, 08970 Sant Joan 

Despi, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Active pharmaceutical ingredients and 

disinfectants. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0746271 
(151) Int.reg.dato: 2000.10.26 
(210) Nasj. ref.nr: 200100381 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.12.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICROPOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROPOR 

(730) Innehaver: 
 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co KG , Ringstrasse 

99, 32427 MINDEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Filters, namely vapour, odour, fat, water, air, 

pollen and motor filters for use in vacuum cleaners only. 
16 Vacuum cleaner bags; paper and fleece for the 
production of vacuum cleaner bags. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0759407 
(151) Int.reg.dato: 2001.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200108939 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2000.12.21 CH 484181 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ProVeno 

(730) Innehaver: 
 Ganzoni & Cie AG , Gröblistrasse 8, CH-9014 Sankt 

Gallen, CH 
(740) Fullmektig: 

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

 25 Hosiery. 
42 Medical information and queries in connection 
with the fight against diseases of the veins and prevention 
of varicose veins. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0768639 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200114594 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.06 
(300) Søknadsprioritet: 2001.06.22 CH 490878 
(540) Gjengivelse av merket: 

AERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AERO 

(730) Innehaver: 
 Phonak Holding AG , Laubisrütistrasse 28, 8712 STÄFA, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Emitters, control devices and receivers for 
acoustic apparatus for the hard of hearing. 
10 Acoustic apparatus for the hard of hearing, and 
parts thereof. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0781157 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200206322 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.17 GB 2278305A 

2001.08.17 GB 2278305B 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVIVA 

(730) Innehaver: 
 Grey Panthers Ltd , St Helen's, 1 Undershaft, London 

EC3P 3DQ, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business consultancy and advisory services. 

36 Insurance and financial services; real estate 
agency services; information and advisory services relating 
to the aforesaid. 
42 Legal services; surveying and building inspection 
services; information and advisory services relating to the 
aforesaid. 
45 Property security services; information and 
advisory services relating to the aforesaid. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0783920 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200305373 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELRINGKLINGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELRINGKLINGER 

(730) Innehaver: 
 ElringKlinger AG , Max-Eyth-Strasse 2, D-72581 Dettingen, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Fastening elements made of metal, in particular 

cylinder head bolts. 
7 Gaskets and seals for the construction of 
machines and apparatuses and for the construction of 
motors and gears, other than gears for vehicles, made of 
metal and/or of soft materials and/or of elastomer materials 
and/or of plastics, in particular cylinder head gaskets, rotary 
shaft seals, valve stem sealings, oil pan seals, intake 
manifold seals, water pump seals, chain case seals, 
crankcase seals, cylinder head cover seals, carburettor air 
filter sealings, cylinder head cap seals, camshaft carrier 
seals, ramming chamber sealings, O-ring seals and profile 
rings; attachments for machines and apparatuses, for 
motors and gears other than gears for vehicles, made of 
metal and/or of plastic, being parts of machines, 
apparatuses, motors or gears; subassemblies comprising a 
plurality of components for attaching to machines and 
apparatuses, to motors and gears other than gears for 
vehicles, comprising an attachment made of metal and/or of 
plastic, a seal and fastening elements, being parts of 
machines, apparatuses, motors or gears; plastic 
components for the construction of machines and 
apparatuses and for the construction of motors and gears 
other than gears for vehicles, in particular pistons and 
piston guides, nozzles, fixing and transport rollers for 
machines or apparatuses, bellows, membranes, electric 
insulators, heat insulators, heating elements, lip seals, 
friction bearings, collars, bearing rings and tubes. 
9 Fuel cells and parts thereof. 
10 Plastic components for medical technology, in 
particular medicine tubes, membranes and trochars. 
12 Gaskets and seals for the construction of gears 
for vehicles, made of metal and/or of soft materials and/or 
of elastomer materials, and/or of plastics, in particular O-
ring seals and profile rings; attachments for gears for 
vehicles, made of metal and/or of plastic, being parts of 
gears; subassemblies comprising a plurality of components 
for attaching to gears, comprising an attachment made of 
metal and/or of plastic, a seal and fastening elements, 
being parts of gears; heat protection components and 
sound protection components for motor vehicles, in 
particular thermal shields; plastic components for the 
construction of gears for vehicles, in particular lip seals, 
friction bearings, collars, bearing rings and tubes. 
17 Sealing compounds; sealing materials; plastic 
sheetings other than for wrapping. 
42 Consulting, planning, designing and calculating, 
in particular making FEM calculations, for third parties in 

the field of motor and gear construction; testing and making 
measurements relating to motors and gears for third 
parties. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0786857 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200209557 
(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: 
 Obschestvo S Ogranitchennoi Otvetstvennost'u 

Proizvodstvenno-Kommertcheskaya Firma Betar , 127, 
Oulitsa Engelsa, 422950 Tchistopol, Tatarstan, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Meters, counters. 

35 Retail sale of goods. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0790377 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200211695 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFT ICE GUMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOFT ICE GUMS 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Bonbons, consisting of and/or containing fruit 
gum and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not 
medicated). 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.20 - 39/04

 

41 
 

(111) Int.reg.nr: 0792517 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200212670 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.19 SE 02-02892 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPYRUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPYRUS 

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

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

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

administration; office functions. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0794059 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200300833 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.01.23 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.28 DE 302 31 504.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIBO 

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

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

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0798447 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200303346 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.22 DE 302 41 459.2/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Zapf Creation 

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

protection. 
(730) Innehaver: 

 Zapf Creation AG , Mönchrödener Strasse 13, 96472 
RÖDENTAL, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Dolls for playing and accessories for these dolls, 
in form of toys. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0798815 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200303681 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMS-ISOLIER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMS-ISOLIER 

(730) Innehaver: 
 Thyssen Krupp Stahl Bauelemente GmbH , Essener 

Strasse 59, D-46047 Oberhausen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Transportable buildings and space cabins and 
prefabricated parts thereof, especially wall, ceiling and roof 
construction elements, panels, wainscots, profiles, shields, 
doors, gates, windows, lumidomes, fittings (all goods 
essentially of metal). 
11 Cooling and air conditioning units. 
19 Transportable buildings and space cabins and 
prefabricated parts thereof, especially wall, ceiling and roof 
construction elements, panels, wainscots, profiles, shields, 
doors, gates, windows, lumidomes, fittings (all goods 
essentially not of metal). 
37 Installation, maintenance and repair of 
transportable buildings, space cabins and their parts. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798935 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200303718 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.02 DE 302 21 456.9/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

I-VO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 I-VO 

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

90766 Fürth, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, industrial safety goggles and 
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight 
pieces of plastic material; safety helmets for labour, 
motorcyclists, cyclists, skiers and ski jumpers, sports 
helmets; protective face peaks and shields; respirators, in 
particular respiratory masks and apparatuses for labour, 
ear muffs and plugs; parts of the afore-mentioned goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0800082 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200304349 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.09 IT MI2002C 007034 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIOVANNI SFORZA COLLECTION 

(730) Innehaver: 
 Incanto Divani SrL , Via dell'Orchidea, 18, I-70022 Altamura 

(Bari), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, particularly divans, sofa beds, 

armchairs, chairs, tables, easy chairs, beds, cupboards, 
tables and parts and accessories thereof; cushions; mirrors; 
frames. 
24 Upholstery fabrics, particularly for divans, chairs 
and armchairs; table linen; bed linen; pillow cases; bath 
linen; curtains of textile or plastic. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.20 - 39/04

 

43 
 

(111) Int.reg.nr: 0800540 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200304769 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.28 DE 302 42 275.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOTTWALD port technology 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The words "port technology" are excluded from the legal 

protection. 
(730) Innehaver: 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0800649 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304807 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.23 BX 723499 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kinder friends 

(730) Innehaver: 
 Soremartec SA , Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700 

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Chocolate articles; snacks not included in other 
classes; confectioneries, chewing gum. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0800656 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304809 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIESEL 24 

(730) Innehaver: 
 Heizöle Handelsges mbH , Pischeldorfer Strasse 128, A-

9020 Klagenfurt, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Diesel oil. 
39 Services of vehicle service stations selling mainly 
Diesel fuel to customers from the transport and shipping 
trades. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.20 - 39/04

 

44 
 

(111) Int.reg.nr: 0800838 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200304851 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.28 DE 302 62 933.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTROL IT 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801096 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200304926 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 LT 2002 2398 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECG European Clothing Group 

(730) Innehaver: 
 UAB "EGG" , Drazgystes G. 15 B, 3031 Kaunas, LT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
23 Yarns and threads, for textile use. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801119 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200304928 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.18 DE 302 46 402.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE LIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE LIFE 

(730) Innehaver: 
 Mülhens GmbH & Co KG , Venloer Strasse 241-245, 50823 

KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics 
except preparations for cleaning, conditioning and 
embellishing the hair, dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802336 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200305676 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.09 BX 724459 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORCA 

(730) Innehaver: 
 Skil Europe BV , Konijnenberg 60, 4825BD BREDA, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric saws, parts of and accessories to 

aforementioned goods, not included in other classes. 
8 Hand-operated saws; hand tools (hand-operated) 
for carpenters, not included in other classes; parts of and 
accessories to aforementioned goods, not included in other 
classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0802550 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200305747 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.03 FR 02 3 186 900 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bonne Maman 

(730) Innehaver: 
 Andros France , Zone Industrielle, F-46131 Biars-sur-Cere, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables; 

jellies; jams; compotes; candied fruit; frozen fruit; 
crystallized fruit; fruit peel; fruit pulp; fruit salads; fruit slices, 
fruit preserved in alcohol; desiccated coconut; raisins; milks 
and dairy products; milk beverages, mainly of milk; cream 
(dairy product), whipped cream, cheeses; butter; peanut 
butter; margarine; marmalades; yogurts. 
30 Confectionery; almond confectionery; almond 
paste; fruit jellies; cereal preparations, bread, pastries; 
edible ice; sherbets (edible ices); cookies and biscuits; 
cakes (pastry goods); lollipops; sweetmeats; sugar for jam; 
honey, treacle; ice for refreshment; fondants 
(confectionery); pastilles (confectionery); gumdrops; cocoa-
based beverages; coffee-based beverages, chocolate-
based beverages; frozen yogurt (edible ice); ice cream; 
custard; puddings; semolina puddings, rice puddings. 
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit beverages; 
fruit nectars; sherbets (beverages). 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803252 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200306131 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.06 DE 302 43 783.5/19 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIGIPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIGIPS 

(730) Innehaver: 
 Rigips GmbH , 84, Schanzenstrasse, D-40459 Düsseldorf, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical for use in building materials; chemicals 

for the treatment of surfaces of walls; adhesives for use in 
industry. 
6 Metallic building materials; profiles, metallic 
construction materials for floor, wall and ceiling; elements 
for lowering the height of ceilings; metallic fasteners, 
namely screws, nails, clamps, hooks, lugs, sheet metals; 
sound absorbing and sound reflecting metallic building 
materials. 
16 Paper; cardboard. 
17 Packing, stopping and insulating materials; 
insulating materials and elastified insulating materials; 
metallic building, packing, stopping and insulating materials 
for protection against heat, sound, fire as well as humidity 
and shock; building materials, namely tape armoring for the 
reinforcement of joints; tape armoring; building, packing, 
stopping and insulating materials (non-metallic) for 
protection against heat, sound, fire as well as humidity and 
shock and building materials consisting thereof; tape 
armoring made of glass fibers. 
19 Building materials (non-metallic), building boards, 
gypsum building boards, gypsum cardboards, gypsum fiber 
boards, reinforced gypsum building boards, hydrophobized 
gypsum building boards, flexible gypsum building boards; 
compound boards of gypsum building board and insulation 
material; cement boards; compartment systems (building 
materials), namely cable compartments, tube 
compartments, mortar compartments, module frames (non-
metallic); inspection traps; building materials (non-metallic) 
for the construction of houses and finished houses; sound 
absorbing and sound reflecting building materials (non-
metallic); mortar, mortars on the basis of gypsum, adhesive 
mortars; plaster of Paris, plaster compositions; plasters to 
be applied as a coating by hand or machines; surfacings, 
not of metal, for building; joint fillers; cement; sand; grit; 
building stones; ceiling tiles. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0803459 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200306337 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.21 DE 302 51 682.4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLF PLUS 

(730) Innehaver: 
 Volkswagen AG , 38436 WOLFSBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobiles and their parts, engines for land 

vehicles. 
35 Bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of motor vehicles and their parts and fittings 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
view and purchase them. 
37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors 
and their parts including vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803468 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306339 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.03 DE 302 22 340.1/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

DECHEMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DECHEMA 

(730) Innehaver: 
 Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und 

Biotechnologie e.V. , Theodor-Heuss-Allee 25, D-60486 
Frankfurt am Main, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Organization and arrangement of fairs and 

exhibitions for commercial or advertising purposes. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0803469 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306340 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BCS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BCS 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry, chemical preparations for the treatment of seeds 
(included in this class), fertilizers. 
5 Preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0803488 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200306343 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.21 DE 302 56 727.5/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Power Pritt 

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

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Adhesives for industrial use. 
16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and 
pens for signing; stationery, namely Indian ink; correction 
materials and instruments for use in writing, drawing, 
painting, signing and marking; felt pens, pens for marking; 
self-stick notes, self-adhesive labels and pads, adhesive 
corners for photographs, adhesives tapes for stationery or 
household purposes; adhesives for do-it-yourself and 
household purposes, instructional and teaching material 
(except apparatus) in the form of printed matter and games; 
preparations and instruments for the deletion of writing 
made with ink, ballpoint pens, pencils and felt pens, 
rubbers; writing, drawing, painting and modelling materials; 
instruments and mechanical pens for signing and marking; 
stamps and stamping ink. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803498 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200306344 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 CH 509866 
(540) Gjengivelse av merket: 

STÖCKLI STORMRIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STÖCKLI STORMRIDER 

(730) Innehaver: 
 Skifabrik Stöckli AG , CH-6110 Wolhusen, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Skis, ski poles. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803743 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200306391 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.04 CH 510907 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWISS - CLICK 

(730) Innehaver: 
 Kronospan AG , CH-6122 Menznau, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Laminated floors made of chipboards and of fibre 

boards of Swiss origin. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0804245 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200306697 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.17 CH 511104 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Beijing 2008 

(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique , Château de Vidy, CH-

1007 Lausanne, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used 
in industry; unexposed sensitized films. 
3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including 
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting 
purposes. 
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. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; apparatus 
for recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, sound recording disks; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing and computer equipment; fire-
extinghishing apparatus. 

12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or 
water. 
14 Precious metals and their alloys and goods made 
of or coated with these materials not included in other 
classes, particularly commemorative pieces and medals; 
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric 
instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printed matter, particularly 
postage stamps; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office 
articles (except furniture); instructional or teaching 
equipment (excluding apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printer's type; 
printing blocks. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. 
25 Clothing, shoes, headgear. 
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not 
included in other classes; Christmas tree decorations. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; cooling ice. 
32 Beers; mineral and sparkling water and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
35 Advertising; advertising by means of sponsoring; 
business management; commercial administration; office 
tasks; third party product and service promotion services by 
means of contructual agreements; particulary by means of 
sponsoring and licensing, promoting greater awareness 
and image-building as a result of such cultural and sports 
events, particulary international; retailing services. 
36 Insurance; financial operations; monetary 
operations; real estate operations. 
38 Telecommunications; television programme 
broadcasting, television programmes. 
39 Transport; packing and storing of goods; travel 
organisation. 
41 Education; training; entertainment; sports and 
cultural activities. 
42 Scientific and industrial research services; 
computer and software design and development; legal 
services; licensing of intellectual property rights. 
43 Provision of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0804421 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200306752 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 DE 302 58 215.0/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRUTELLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRUTELLA 

(730) Innehaver: 
 Martin Braun Backmittel und Essenzen KG , Tillystrasse 17, 

D-30459 Hannover, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fruit fillings, fruit jellies; prepared fruits and 
vegetables; marmalades, jams, sweet bread spreads, 
mainly consisting fruits in combination with chocolate 
and/or nougat. 
30 Honey, invert sugar cream. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804658 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200306909 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALAKRIZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALAKRIZ 

(730) Innehaver: 
 Trade Support GmbH , Lättichstrasse 8a, Case postale 

2829, CH-6342 Baar, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Refreshing lozenges for medical purposes. 
30 Refreshing lozenges for non-medical purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804685 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200306920 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISOTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISOTEC 

(730) Innehaver: 
 Robert Bosch GmbH , Wernerstrasse 1, 70469 

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Windshield wipers for motor vehicles. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804688 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306921 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.30 DE 303 05 021.7/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Campino 

(730) Innehaver: 
 August Storck KG , Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Confectionery, chocolate and chocolate products, 

pastries. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0804691 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200306922 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.08 GB 2331452 
(540) Gjengivelse av merket: 

2U 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 2U 

(730) Innehaver: 
 Map Merchant Group Ltd , 13th Floor, Tolworth Tower, 

Ewell Road, Surbiton, Surrey KT6 7EL, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper; coated paper, uncoated paper; card, 
cardboard, board, pulp-board and greyboard; envelopes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804712 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200306926 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.28 SE 02-07797 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIMIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIMIT 

(730) Innehaver: 
 Antula Healthcare AB , Odengatan 106, S-113 22 

Stockholm, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceuticals for internal use. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804714 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306927 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 DE 303 07 371.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

EAZY ENDZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EAZY ENDZ 

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

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

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804715 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306928 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 DE 303 07 374.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLASTIC ELASTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLASTIC ELASTIC 

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

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

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804717 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306930 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 DE 303 07 376.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLAY N'PLAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLAY N'PLAY 

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

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

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0804718 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306931 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 barny 

(730) Innehaver: 
 Adriafruit Italia SRL , Via Carlo Botta 19, I-20135 Milano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Agricultural, horticultural and forest produce and 

seeds, not included in other classes; fresh fruit and 
vegetables. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804719 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306932 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 DE 303 07 379.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

JIGGLE WIGGLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JIGGLE WIGGLE 

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

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

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804721 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306933 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.12 DE 303 07 377.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTROL AGENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTROL AGENT 

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

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

hair lotions, dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804727 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200306935 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUSEN 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Busen Group Ltd , Fengbeilu, Fengqiaozhen, 

Zhuji, 311800 Zhejiang, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0804733 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200306937 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.06 DE 302 60 047.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKYPOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKYPOL 

(730) Innehaver: 
 Carl Zeiss (firme) , 89518 HEIDENHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical apparatus and instruments; spectacles, 

spectacle lenses. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804734 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200306938 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRESHLOOK RADIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESHLOOK RADIANCE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical apparatus and instruments, optical 

lenses, contact lenses, spectacles. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0804746 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306945 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOKSÖZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOKSÖZ 

(730) Innehaver: 
 Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi , Büyükdere 

Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi C Block, 80670 
Maslak/Istanbul, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations; dietetic substances adapted for medical use; 
herbicides; gases for medical purposes, medicines for 
dental purposes; hygienic preparations; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides; deodorants, other 
than for personal use; disinfectants, antiseptics, detergents 
for medical purposes; chemical preparations for medical, 
pharmaceutical, veterinary purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0805873 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200307366 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.04 RU 2002717583 
(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: 
 Federalnoe Gosoudarstevennoe Ounitarnoe Prederiatie 

"Rossyskaya Samoletostroitelnaya Korporatsia "MiG" , d.7, 
1-y Botkinsky pr-d, 125040 Moskva, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools, included in this 

class; engines and motors, included in this class; 
transmission couplings and belts (other than for land 
vehicles); agricultural implements, other than manually 
operated ones; incubators for eggs. 
12 Vehicles and parts thereof, included in this class; 
apparatus for locomotion by land, air and water and parts 
thereof, included in this class. 
28 Games, toys, included in this class; gymnastics 
and sports goods, not included in other classes; Christmas 
tree decorations. 
37 Construction, repair, including repair and 
maintenance of vehicles and parts thereof, included in this 
class; installation services. 
42 Scientific and technical services as well as 
related research and design; industrial analysis and 
research services; graphic arts design services, technical 
project studies; engineering; material testing; mechanical 
research; physics research; technical research; calibration 
(measuring); quality control; technical inspection of motor 
cars; cloud seeding; surveying (engineers' services); design 
and development of computer equipment and computer 
software, including computer systems analysis, database 
reconstruction, installation of computer software, updating 
of computer software, maintenance of computer software; 
conversion of data or documents from physical media onto 
electronic media; conversion of computer programs and of 
data (without physical change); computer system design; 

Web site hosting; copying of computer programs; computer 
software design; computer programming; litigation services, 
including legal and arbitration services; legal research; 
monitoring services in the field of intellectual property; 
intellectual property licensing; copyright management. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805991 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200307414 
(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:  
 IZ-KO MERMER 

(730) Innehaver: 
 Iz-Ko mermer Maden Mobilya Dekorasyon Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Sirketi , Kemalpasa Yolu 5. Km. Capak 
Köyü Mevkii, Torbali- Izmir, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Marbles for floor covering and coating. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806535 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200307764 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 BX 719399 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAR SHINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAR SHINE 

(730) Innehaver: 
 Coty BV , Oudeweg 147, 2031CC HAARLEM, NL 

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

lotions. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.20 - 39/04

 

54 
 

(111) Int.reg.nr: 0806537 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200307765 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ETINCELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ETINCELLE 

(730) Innehaver: 
 Laboratoire de Biologie Vegetale Yves Rocher , La Croix 

des Archers, F-56201 La Gacilly, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetic 
products; hair lotions; dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806545 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200307766 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.21 AT AM 1976/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRICON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRICON 

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

4050 Traun, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0806548 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200307767 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 RU 2002729253 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TVEL CORPORATION 

(730) Innehaver: 
 Open Joint-Stock company "TVEL" , bld 24/26 B. Ordynka 

Str., 119017 Moscow, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fissionable materials for nuclear energy; 
moderating materials for nuclear reactors; fuel for atomic 
piles; uranium. 
11 Atomic piles. 
42 Engineering. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806549 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200307768 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 RU 2002729256 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TVEL CORPORATION 

(730) Innehaver: 
 Open Joint-Stock company "TVEL" , bld 24/26 B. Ordynka 

Str., 119017 Moscow, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fissionable material for nuclear energy; 
moderating materials for nuclear reactors; fuel for atomic 
piles; uranium. 
11 Atomic piles. 
42 Engineering. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0806595 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307774 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.28 AT AM 543/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 capricorn 

(730) Innehaver: 
 Werner TRAUB , Augustinergasse 28, A-3400 

Klosterneuburg, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0806606 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200307778 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUO FENG 

(730) Innehaver: 
 Anhui Guofeng Group Co Ltd , No. 1, Ma'anshanlu Hefei, 

230001 ANHUI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Semi-worked wood; wood pulp board for building; 
building materials, not of metal; doors and windows of 
plastic; walls of plastic; gutter pipes, not of metal; rigid 
pipes of plastic for building; building materials of plastic 
included in this class; plates of plastic for building not 
included in other class. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806612 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307780 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Orphée 

(730) Innehaver: 
 Orphee SA , 19 Ch. Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-

Ouates, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific apparatus and instruments. 
10 Medical apparatus and instruments (in-vitro 
diagnosis). 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806642 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200307789 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.20 IT MI2002C 011241 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADESILK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADESILK 

(730) Innehaver: 
 Zambon Group SpA , Via della Chimica, 9, 36100 

VICENZA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
dietetic substances for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth 
and dental wax; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0806643 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200307790 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.20 IT MI2002C 011242 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIREGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIREGO 

(730) Innehaver: 
 Zambon Group SpA , Via della Chimica, 9, 36100 

VICENZA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
dietetic substances for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth 
and dental wax; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806644 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200307791 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.20 IT MI2002C 011244 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMITELA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMITELA 

(730) Innehaver: 
 Zambon Group SpA , Via della Chimica, 9, 36100 

VICENZA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
dietetic substances for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth 
and dental wax; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806777 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307832 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZDU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZDU 

(730) Innehaver: 
 Weidmüller Interface GmbH & Co , 175, Paderborner 

Strasse, D-32760 Detmold, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Terminals for electric/electronic purposes; 
terminal parts for electric purposes namely modular 
terminals, terminal strips, plug-in connectors and clip-on 
electronic components; accessories for the above-
mentioned terminals and terminal parts, namely mounting 
rails, protective housings, test plugs, sockets, cross 
connectors, marking tags and carriers for terminals and 
electric cables, wire-end ferrules; all the above-mentioned 
products made of pressed, stamped, turned or cast parts 
made of metal and/or pressed, injection moulded and cast 
parts made of duroplastic and thermoplastic plastics and 
cast resins. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0806779 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200307834 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROPHY 

(730) Innehaver: 
 Iouri Vladimirovich Sokolov, Chistoproudny boulevard, 

House 23, flat 3, 105062 Moskva, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; except chocolate 
and/or cocoa based beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806798 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307836 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.21 FR 03 321 1184 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOOKAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOOKAI 

(730) Innehaver: 
 Kookai , 45, avenue Victor Hugo, 93534 AUBERVILLIERS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 22 Bags (covers, pouches) for textile packaging, 
bags for the transport and storage of materials in bulk. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806816 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200307839 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.23 FR 03/3.205.732 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYPNOSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYPNOSE 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and make-up products. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0806817 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200307840 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TCLAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TCLAND 

(730) Innehaver: 
 TCLAND R , Inserm U 437 CHU Hotel Dieu, 30 Boulevard 

Jean Monnet, F-44000 Nantes, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products, chemical 
pharmaceuticals, diagnostic products for medical use, 
immunological analysis tests. 
42 Chemical and biological analyses, immunological 
analyses, new product research and development for third 
parties, biological research, bacteriological research, 
chemical research. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806822 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200307841 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.25 GB 2327460 
(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: 
 Sunseeker International (Boats) Ltd. , 27-31 West Quay 

Road, Poole, Dorset BH15 1HX, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Boats and water related vehicles, aircraft; land 
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807286 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200308056 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HANNOVER RE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HANNOVER RE 

(730) Innehaver: 
 Hannover Rückversicherung AG , Karl Wiechert Allee 50, 

30625 HANNOVER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Reinsurance. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0807482 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308195 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.25 DE 302 52 543.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATRUELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATRUELLE 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim International GmbH , 55218 

INGELHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances for medical use. 
29 Food supplements and food additives for non-
medical use, mainly consisting of vegetables and other 
horticultural comestible products which are prepared for 
consumption or conservation. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0807528 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200308202 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 CH 512088 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Davidoff 

(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA , 2, rue de Rive, 1200 GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retailing (also by means of global computer and 

telecommunication networks), assorting for third parties of 
various products (excluding their transport) enabling 
consumers to examine and buy them at their convenience; 
retailing of tobacco goods, cigarettes and cigars, smokers' 
articles, perfumery articles, cosmetics, spectacles, watches, 
fashion jewellery, leather articles, clothes, ties, coffee, 
cognac and spirits; advertising and public relations; 
advertising via electronic media and more precisely via the 
global communications network known as the Internet; 
providing commercial information via the global 
telecommunications means known as the Internet; 
advertising mailing; distribution of catalogues, mail and 
samples for advertising purposes, dissemination of 
advertisements, computer file management, organisation of 
exhibitions for commercial and advertising purposes, sales 
promotion (for third parties), updating of advertising 
material, advertising by mail order (in particular by means 
of the global computer network (the Internet), including 
electronic catalogues for distance selling); business 
information concerning product research; professional 
business consulting; business management; commercial 
administration and advice, organisational consultancy, 
professional business consulting; commercial 
administration of a company; office tasks; cost analyses; 
market research and analyses, opinion polling; services of 
professional business consulting concerning mergers, 
takeovers, franchising and liquidation of companies; 
professional business consulting regarding franchising. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807732 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200308401 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.05 BX 730587 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIO-LOGIQUE 

(730) Innehaver: 
 Sara Lee Foods Europe BV , Wegalaan 39, NL-2132 JD 

Hoofddorp, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear; underwear, 
lingerie, brassieres, tights, panties, girdles, corsets, 
stockings, pantyhose and socks. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807745 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200308404 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(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: 
 Alexandr Stanislavovich Chesnokov, ul. Patrisa Lumumby, 

d. 62, kv. 47, 690037 Vladivostok, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Salted fish, shrimps and prawns (not live), 
salmon, mussels (not live), shellfish (not live), crustaceans 
(not live), sea-cucumbers (not live). 
35 Sales promotion (for third parties). 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0807762 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200308405 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.02 IT AN 2003 C 000001 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jeu de femme 

(730) Innehaver: 
 New Age di Capparuccini Gianfranco , Via Abruzzi N. 28, I-

63018 Porto Sant'Elpido, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made from these material and not included in other classes; 
animal skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807769 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308408 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.14 DE 303 01 760.0/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIANTS BLOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIANTS BLOCK 

(730) Innehaver: 
 Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co 

OHG , Holsteinischer Kamp 1, 22081 HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Vitamin preparations as food supplements; the 
aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced 
products, for medical purposes. 
29 Food concentrates as ready-to-eat food or for 
mixing, essentially consisting of milk powder and/or animal 
and/or vegetable protein including, carbohydrates with 
added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid 
form; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, 
essentially consisting of animal or vegetable protein or 
dried fruits including, carbohydrates, plant fiber, cereals and 
sugar, both in solid and liquid form; the aforementioned 
goods also as dietetic and calorie-reduced products, not for 
medical purposes. 
30 Food concentrates as ready-to-eat food or for 
mixing, essentially consisting of carbohydrates including, 
milk powder and/or animal and/or vegetable protein with 
added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid 
form; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, 
essentially consisting of carbohydrates, plant fiber, cereals 
and sugar including, vegetable protein and/or dried fruits, 
both in solid and liquid form; the aforementioned goods also 
as dietetic and calorie-reduced products, not for medical 
purposes. 
32 Non-alcoholic beverages as subsistence 
beverages essentially consisting of fruit extracts with added 
vitamins, minerals and sugar; dry powder essentially 
consisting of fruit extracts with added vitamins, minerals 
and sugar for preparing the above-mentioned beverages; 
the aforementioned goods also as dietetic and calorie-
reduced products, not for medical purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0807771 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308409 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.17 BX 730355 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAVE YOUR MOUTH FOR MENTOS 
THE FRESHMAKER 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAVE YOUR MOUTH FOR MENTOS THE FRESHMAKER 

(730) Innehaver: 
 Perfetti Van Melle Benelux BV , Zoete Inval 20, 4815HK 

BREDA, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate 
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, 
caramel and caramel products, peppermint for 
confectionery, peppermint candy; sweets, candy, liquorice 
and liquorice products; ices; snacks not included in other 
classes. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807775 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200308410 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TASSOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TASSOS 

(730) Innehaver: 
 Anastassios Gkotzaridis, 11, rue des Murs d'Avron, F-

93250 Villemonble, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game, fruits and 
vegetables, which are preserved and vacuum-packed, 
preserves of the aforesaid goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807994 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200308461 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIZZARRINI Livorno 

(730) Innehaver: 
 VGM Motors SrL , Via Guido Rossa, 2, I-27010 Siziano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Saddles for motor bicycles and bicycles; 

accessories for motorcycles; automobile accessories; 
trucks, motor bicycles; motorcycles; bicycles; tricycles; 
tractors; motor coaches; vehicles and auto-vehicles; 
aeroplanes; helicopters; gliders; watercraft; canoes; ships; 
apparatus for locomotion by land, air or water; engines for 
land vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0807997 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200308463 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XAVEROV 

(730) Innehaver: 
 Xaverov as , V luzich 735/6, 142 01 Praha 4, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Processed, non-live poultry, liver, liver paté, 

headcheese and jelly, black pudding, sausage, sausage, 
poultry meat, mixed poultry meat, meat gravies, salted 
poultry meats, soups, lardoon, ham, charcuterie, eggs. 
31 Breeding poultry, hatching eggs (fertilised, for 
incubating), day-old (and exploitable) ground-scratching 
poultry, ground-scratching poultry for slaughter. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808010 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200308465 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 DE 302 58 566.4/20 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTRUST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTRUST 

(730) Innehaver: 
 Leonhard Kurz GmbH & Co KG , Schwabacher Strasse 

482, D-90763 Fürth, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Goods made primarily of metal, namely stickers, 
labels, stamps, vignettes, bands, sheets, covers, cards and 
sheaths provided with coding means and/or diffraction 
structures and/or holographic structures for use as means 
of identification or authentication. 
9 Goods in the nature of magnetic, optical or 
electronic carriers of information provided with coding 
means and/or diffraction structures and/or holographic 
structures for use as means of identification or 
authentication. 
16 Goods made primarily of paper, namely stickers, 
labels, stamps, vignettes, bands, sheets, covers, cards and 
sheaths provided with coding means and/or diffraction 
structures and/or holographic structures; packaging 
materials made of synthetic materials or paper; stamping 
foils, especially hot stamping foils consisting of a carrier film 
of plastics or paper and a user layer which is removable 
from said carrier film during stamping; all goods for use as 
means of identification or authentication. 
20 Goods made primarily of plastics, namely 
stickers, labels, stamps, vignettes, bands, sheets, covers, 
cards, sheaths and laminating foils provided with coding 
means and/or diffraction structures and/or holographic 
structures for use as means of identification or 
authentication. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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(111) Int.reg.nr: 0808012 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308466 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.09 DE 30323851.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

STABILA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STABILA 

(730) Innehaver: 
 STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH , Landauer 

Strasse 45, 76855 ANNWEILER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Commercial measuring instruments and 
measuring apparatus especially rules and straightedges, 
folding rules, tape measures, water levels, laser measuring 
instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808031 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200308469 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.31 DE 303 05 043.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

DSR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DSR 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical, electronic and/or hydraulic 
measurement, control and regulating apparatus for 
influencing vehicle speed and braking of vehicles. 
12 Automobiles and parts thereof (included in this 
class), brakes for motor vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808568 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200308786 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.14 DE 303 08 227.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

MESSED UP MADNESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MESSED UP MADNESS 

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

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

lotions; dentifrices. 
(450) Kunngjøringsdato: 39/04, 2004.09.20 
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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.: 0800290 
(210) Søknadsnr.: 200304487 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.07.05 

(540) Gjengivelse av merket 

CHRIST 
(730) Innehaver: 

 Werner Christ GmbH, Schönecker Strasse 40, 56283 
GONDERHAUSEN, DE 

 Innsiger: 
 Christy UK Ltd , P.O.Box 19, Newton Street, Hyde, 

SK144NR CHESHIRE, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0803308 
(210) Søknadsnr.: 200306156 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.07.12 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Provea, Route des Dragons 9, CH-1033 Cheseaux 
s/Lausanne, CH 

 Innsiger: 
 Provea , Route des Dragons 9, CH-1033 Cheseaux 

s/Lausanne, CH 
 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. og 2. avdeling 
 
(111) Reg.nr.: 185216 
(210) Søknadsnr.: 19916230 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1997.11.03 

(511) Varer og/eller tjenester: 
Klasse 25 Klær for menn 

(730) Innehaver: 
Handelskompaniet AS 
3700 Skien 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Zacco Norway AS , Postboks 765 Sentrum,0106 OSLO, 
NO 

 Innsiger: 
James Dean, Inc , Indianapolis, IN, US 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
 

 Annen avdelings avgjørelse (klagesak 7117): 
 Reg.nr. 185216 opprettholdes (første avdelings avgjørelse 

stadfestes). 
 
(111) Reg.nr.: 199746 
(210) Søknadsnr.: 199904258 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 1999.11.01 

(540) SMART IDÉKLUBB 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 16 Trykksaker. 
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet via postordre. 

(730) Innehaver: 
Norsk Idékjøp AS, Hagegt. 23, 0653 Oslo, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
ingen 

 Innsiger: 
CG Holding AS , Postboks 50 Bryn, 0611 OSLO, NO 

 Innsigers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
 

 Annen avdelings avgjørelse (klagesak 7241): 
 Reg.nr. 199746 oppheves og registrering nektes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 220005 
(210) Søknadsnr.: 200113163 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.08.18 

(540) THOMPSON 
(511) Varer og/eller tjenester: 

Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann] og 
markedsføringstjenester; bistand ved ledelse av 
forretningsvirksomhet og bedrifter; rådgivning og 
konsultasjoner; publiseringsvirksomhet; produksjon av 
reklamemateriell og reklameinnslag; Public Relation [PR-
virksomhet]; markedsundersøkelse og markedsanalyse; 
undersøkelser og informasjon relatert til 
forretningsvirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsstøtte; statistisk analyse og kompilasjon; bistand 
ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
medieundersøkelse og -konsultasjon; planlegging, innkjøp 
og forhandling av reklameplass; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til ovennevnte tjenester. 
Klasse 42 Datamaskintjenester; redigeringstjenester; 
fotograferingstjenester; trykkerivirksomhet; kunststudio; 
informasjon, undersøkelse og konsultasjon relatert til 
ovennevnte tjenester; internett informasjon og 
konsultasjon; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
ovennevnte tjenester. 

(730) Innehaver: 
J Walter Thompson Group Ltd 
London, England 
GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland,0134 Oslo, NO 

 Innsiger: 
Thomsom multimedia AS , Boulogne-Billancourt,  , FR 

 Innsigers fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
 

 Resultat: 
 Innsiger har, på bakgrunn av at innehaver har begjært sin 

registrering slettet, trukket innsigelsen. 
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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 11 ) Reg.nr.: 0711161 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 199905151  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Marc O'Polo International GmbH 
Hofgartenstrasse 1 
D-83071 Stephanskirchen 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring abd 
abrasive preparations; cosmetics, soaps, perfumery, 
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de 
parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair 
cleaning and hair caring substances, only as combined 
shampoo and shower gel products; creams for the skin; 
lotions for cosmetic purposes; shaving substances and 
substances for after shaving care; dentifrices; cosmetic 
bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic 
purposes; nail polish; shoe polish; make-up. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; electric apparatus 
and instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; eye glasses and their parts, 
particularly sunglasses, sports glasses, protective eye 
pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, 
cases for eye glasses; binoculars; protective helmets for 
motor cycles and bicycles; alarm systems. 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; watch 
straps. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; briefcases; 
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets 
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket 
wallets, key cases, hip bags, belt bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear, upper clothing 
for gentlemen, ladies and children; underwear and 
undergarments; corsetry; hosiery; bathing items for 
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, 
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for 
gentlemen and ladies, childrens' shoes; shoes for hiking, 
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear 
and headgear for soccer, basketball, handball and 
volleyball; clothing, footwear and headgear for jogging, 
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and 
headgear for tennis, squash and badminton; clothing, 
footwear and headgear for inline-skating, skateboarding, 
roller skating, hockey, football, baseball and clothing, 
footwear and headgear for cycling; clothing, footwear 
and headgear for horseriding; clothing, footwear and 
headgear for golf; clothing, footwear and headgear for 
water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, 
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear 
for alpine skiing, cross-country skiing and snowboarding; 
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice 

hockey; children's wear; baby nappies of textile 
materials. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; cosmetics, soaps, perfumery, 
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de 
parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair 
cleaning substances, only as a combination of hair 
shampoo and showergel substance; creams for the skin; 
lotions for cosmetic purposes; shaving substances and 
substances for after shaving care; dentifrices; cosmetic 
bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic 
purposes; nail polish; shoe polish; make-up. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; electric apparatus 
and instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; eye glasses and their parts, 
particularly sunglasses, sports glasses, protective eye 
pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, 
cases for eye glasses; binoculars; protective helmets for 
motor cycles and bicycles; alarm systems. 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; watch 
straps. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; briefcases; 
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets 
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket 
wallets, key cases, hip bags, belt bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear, upper clothing 
for gentlemen, ladies and children; underwear and 
undergarments; corsetry; hosiery; bathing items for 
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, 
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for 
gentlemen and ladies, childrens' shoes; shoes for hiking, 
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear 
and headgear for soccer, basketball, handball and 
volleyball; clothing, footwear and headgear for jogging, 
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and 
headgear for tennis, squash and badminton; clothing, 
footwear and headgear for inline-skating, skateboarding, 
roller skating, hockey, football, baseball and clothing, 
footwear and headgear for cycling; clothing, footwear 
and headgear for horse riding; clothing, footwear and 
headgear for golf; clothing, footwear and headgear for 
water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, 
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear 
for alpine skiing, cross-country skiing and snowboarding; 
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice 
hockey; children's wear; baby nappies of textile 
materials. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 
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( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0797359 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200302764  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Industrie und Handelsunion Dr Wolfgang Boettger 
GmbH + Co KG 
Schleisische Strasse 38 
D-10997 Berlin 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice; 
confectionery, candy, chocolate, chocolate products; 
chewing gum (not for medical purposes); snacks, mainly 
consisting of cereal preparations and/or pastry. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
30 Sugar, pastry and confectionery, treacle, 
confectionery, candy, chocolate, chocolate products; 
chewing gum (not for medical purposes). 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0809710 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200309577  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG 
Uferstrasse 7 
69412 EBERBACH 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Proteins and protein-containing products in 
solid, liquid or dissolved form as raw products for the 
preparation of foodstuffs, for the production of 
pharmaceutical and veterinary products, dietary 
products and nutritional supplements. 
5 Dietary foodstuffs for medical use and 
pharmaceutical products, containing proteins and 
protein-containing products in solid, liquid or dissolved 
form; veterinary products; nutrition supplements for 
medical purposes. 
29 Proteins and protein-containing products in 
solid, liquid or dissolved form as end products for use as 
foodstuffs. 
32 Non-alcoholic beverage containing proteins 
and protein-containing products in liquid form, especially 
gelatine hydrolyzate beverage. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Proteins and protein-containing products in 
solid, liquid or dissolved form as raw products for the 
preparations of food stuff, for the production of dietary 
products and nutritional supplements. 
29 Proteins and protein-containing products in 
solid, liquid or dissolved form as end products for use as 
foodstuffs. 
32 Non-alcoholic beverage containing proteins 
and protein-containing products in liquid form, especially 
gelatine hydrolyzate beverage. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0813005 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200311269  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Deutsche Telekom AG 
Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 BONN 
DE 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Electric, electronic, optical, measuring, 
signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of 
sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and 
computers; all aforementioned goods excluding batteries 
and accessories with the exception of 
telecommunication equipment for motor vehicles. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of plastic. 
35 Advertising and business management; 
database services, namely collection and provision of 
data; running of a database. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; database services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming; database services, 
namely rental of access time to a database; rental 
services relating to data processing equipment and 
computers; project studies and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Electric, electronic, optical, measuring, 
signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of 
sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and 
computers; all aforementioned goods excluding batteries 
and accessories but not excluding batteries and 
accessories for telecommunication equipment for motor 
vehicles. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
35 Advertising and business management; 
database services, namely collection and provision of 
data; running of a database. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; database services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming; database services, 
namely rental of access time to a database; rental 
services relating to data processing equipment and 
computers; project studies and planning services 
relating to equipment for telecommunication. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 

 
 
 
 
 
 
 
 



 begrensing av varer og tjenester for int.merker 2004.09.20 - 39/04

 

68 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0820314 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408582  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Design Ideas Ltd 
2521 Stockyard Road 
IL62708 SPRINGFIELD 
US 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
20 Decorative plastic appliques for use on 
surfaces of glass, metal, tile, plexiglass, or the like. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
20 Decorative plastic appliques for use on 
surfaces of glass, metal, tile or the like. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 

 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0820842 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408584  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Design Ideas Ltd 
2521 Stockyard Road 
IL62708 SPRINGFIELD 
US 

( 5 1 1 ) Gammel / opprinnelig vare-/ tjenestefortegnelse: 
20 Decorative plastic appliqués for use on 
surfaces of glass, metal, tile, plexiglass or the like. 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
20 Decorative plastic appliques for use on 
surfaces of glass, metal, tile or the like. 

( 4 5 0 ) Kunngjort 
dato: 

39/04, 2004.09.20 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 220005 
(151) Reg.Dato.: 2003.07.24 
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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.: 108788 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stentofon ASA, Trondheim, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Zenitel Norway ASA, Postboks 4498 Nydalen, 0403 OSLO, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 112038, 110093 
(730) Tidligere innehaver: 
 World Dryer CORP INC, Berkely, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Carrier Corp, Carrier Parkway, NY13221 SYRACUSE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126927 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kjell Røisæth, Lonevåg, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Ross Medical Equipment, Romedic AB, Box 5502, 19205 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 141257 
(730) Tidligere innehaver: 
 Deks Thyer PTY LTD MILE END, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 Deks Industries Pty Ltd, 493 Mountain Highway, VIC3154 

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

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 151750, 164980, 171460, 165429, 174576, 

170660, 172069, 176393 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bayer CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 69009 

LYON, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 153119, 175770, 178921, 180070, 197758, 
193861, 210565 

(730) Tidligere innehaver: 
 Domenico Dolce, Via Mozart 2, I-20122 Milano, IT 

Dolce, Domenico & Gabbana, Stefano, Milano, IT 
DOLCE, DOMENICO og GABBANA, STEFANO, Via S. 
Damiano 9, I-20122 Milano, IT 
Domenico Dolce and Stefano Gabbana, Milano, IT 

(740) Ny Innehaver: 
 Gado SarL, 5 Rue Guillaume Kroll, 1881 LUXEMBOURG, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 158835 
(730) Tidligere innehaver: 
 Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Quena Plant Protection NV, Pos Cabai Office Park, Unit 13 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 184682 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bayer CropScience GmbH, Brüningstrasse 50, D-65929 

Frankfurt am Main, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 189067 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bass Holdings Ltd, 20 North Audley Street, W1Y 1WE 

LONDON, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Coors Worldwide Inc, CO80401 GOLDEN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 197765, 201913 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pronova AS, Postboks 420, 1324 Lysaker, 1324, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Pronova Biocare AS, Lysaker Torg 8, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 



 overdragelser 2004.09.20 - 39/04

 

71 
 

(111) Reg.nr.: 198898, 198899 
(730) Tidligere innehaver: 
 Altarex Corp, Campus Tower, #300, 8625-112th Street, 

Edmonton, AL T6G 2E1, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 Altarex Medical Corp, University of Alberta, 1123 Dentistry 

Pharmacy Building, ABT6G2N8 EDMONTON, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 199129 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gunnar Ugland, Dalsveien 1b, 4890 Grimstad, 4890, NO 

Robert Kristiansen, Kongensgate 51, 4610 Kristiansand S, 
4610, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Digimaker AS, Postboks 292, 4663 KRISTIANSAND S, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(730) Tidligere innehaver: 
 Janus Capital Managment LLC, 100 Fillmore Street, 

CO80206 DENVER, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Janus International Holding LLC, 151 Detroit Street, 

CO80206 DENVER, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 209393 
(730) Tidligere innehaver: 
 Popit Media ASA, Gjerdrumsvei 11, 0486 Oslo, 0486, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Egmont Serieforlaget AS, Fridtjof Nansens vei 14, 0055 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 212470 
(730) Tidligere innehaver: 
 Simon Group plc, Simon House, 2 Eaton Gate, SW1 9BJ 

LONDON, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Seawheel Ltd, Western House Hadleigh Road, Ipswich IP2 

0HB, England, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222112 
(730) Tidligere innehaver: 
 Unisunstar BV, Strawinskylaan 3019, Atrium 1HG, 1077 ZX 

AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Sunstar Suisse SA, Victoria House, Route de la Pierre 22, 

1024 ECUBLENS, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 61731 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pall Filtration LTD, Farlington, Portsmouth, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Pall Corp, 2200 Northern Boulevard, NY11548 EAST HILL, 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 71371 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ferring AB, Box 30561, S-200 62 Malmö, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Nordic Group BV, Polarisavenue 148, 2132JX 

HOOFDDORP, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 86658 
(730) Tidligere innehaver: 
 RENA SA, 25, avenue du Pont de Tasset, F-74000 

Meythet, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Rena France, ZI, 25 Avenue du Pont det Tasset, 74960 

MEYTHET, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 95553, 96244 
(730) Tidligere innehaver: 
 SIAI MARCHETTI SRL, Seato Calende (Varese), IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Aermacchi SpA, 1, Via Ing. Paolo Foresio, 21040 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 99224, 105569 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bayer Agriculture Ltd, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 

England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-Bosch-Strasse 38 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 (111) Reg.nr.: 112038, 110093 
(210) Søknadsnr.: 19801252, 19801253 
(730) Innehaver: Carrier Corp, Carrier Parkway, 

NY13221 SYRACUSE, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 117693 
(210) Søknadsnr.: 19811239 
(730) Innehaver: Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge 

Center, MA02142 CAMBRIDGE, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 117980 
(210) Søknadsnr.: 19830852 
(730) Innehaver: Kayserberg Packaging, Kayserberg, 

FR 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 118512 
(210) Søknadsnr.: 19802463 
(730) Innehaver: Degussa Construction Chemicals 

(Europe) AG, Vulkanstrasse 110, 
8048 ZÜRICH, CH 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 124898 
(210) Søknadsnr.: 19852199 
(730) Innehaver: Synoptik Holding A/S, Egegårdsvej 

66, DK-2610 Rødovre, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 141257 
(210) Søknadsnr.: 19890827 
(730) Innehaver: Deks Industries Pty Ltd, 493 Mountain 

Highway, VIC3154 BAYSWATER, AU
(740) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. 

Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 
0602 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 151750, 164980, 171460, 165429, 
174576, 170660, 172069, 176393 

(210) Søknadsnr.: 19914561, 19934203, 19934566, 
19934567, 19941546, 19944016, 
19950378, 19954036 

(730) Innehaver: BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-
Bosch-Strasse 38 LUDWIGSHAFEN 
AM RHEIN, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161412 
(210) Søknadsnr.: 19926326 
(730) Innehaver: Univern AS, Oslo, NO 
(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 161485, 161951 
(210) Søknadsnr.: 19926424, 19926425 
(730) Innehaver: Inecto LTD, 3-5 Armstrong Way, 

Great Western Industrial Park, 
UB24SD SOUTHALL MIDDLESEX, 
GB 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162423 
(210) Søknadsnr.: 19931323 
(730) Innehaver: Conair CORP, Stamford, CT, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162581 
(210) Søknadsnr.: 19931490 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163441 
(210) Søknadsnr.: 19924368 
(730) Innehaver: Kyocera Corp, 6, Takeda Tobadono-

cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
612-8501, JP 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163527 
(210) Søknadsnr.: 19922002 
(730) Innehaver: Degussa Construction Chemicals 

(Europe) AG, Vulkanstrasse 110, 
8048 ZÜRICH, CH 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163864 
(210) Søknadsnr.: 19931213 
(730) Innehaver: Trebor Bassett LTD, London, 

England, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163870 
(210) Søknadsnr.: 19931375 
(730) Innehaver: Borden Chemical Investments, Inc, 

2711 Centreville Road, Wilmington, 
DE, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164096 
(210) Søknadsnr.: 19930495 
(730) Innehaver: SmithKline Beecham (SWG) Ltd, Four 

Horizons Court, Harlequin Avenue, 
TW89EP BRENTFORD, 
MIDDLESEX, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164241 
(210) Søknadsnr.: 19933022 
(730) Innehaver: Burton's Foods Ltd, Quality House, 

Vicarage Lane, Blackpool, Lancashire 
FY4 4NQ, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164246 
(210) Søknadsnr.: 19933323 
(730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 

1006, Oaza Kadoma, 571-8501 
KADOMA-SHI, OSAKA, JP 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164262 
(210) Søknadsnr.: 19933460 
(730) Innehaver: Biotherm SA monégasque, Monaco, 

MC 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 164397 
(210) Søknadsnr.: 19925536 
(730) Innehaver: Surgical Specialties Corp, 100 Dennis 

Drive, PA19606 READING, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 164799 
(210) Søknadsnr.: 19933909 
(730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-

Dong, Seocho-Gu, 137938 SEOUL, 
KR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164820 
(210) Søknadsnr.: 19912690 
(730) Innehaver: Twinhead International Corp, 10F, 

No.550, Rueiguang Road, Taipei 
NEIHU DIST, TW 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 165123 
(210) Søknadsnr.: 19926451 
(730) Innehaver: MCM Foods BV, Rotterdam, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 165365 
(210) Søknadsnr.: 19933086 
(730) Innehaver: Benedictine Distillerie de la Liqueur 

de l'Ancienne Abbaye de Fécamp SA, 
Fécamp, FR 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 166082 
(210) Søknadsnr.: 19935755 
(730) Innehaver: Pet Inc, Number One General Mills 

Boulevard, St Louis, MO, MN55426 
MINNEAPOLIS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 166083 
(210) Søknadsnr.: 19935756 
(730) Innehaver: Pet Inc, St Louis, MO, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 166591 
(210) Søknadsnr.: 19940855 
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 

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

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 184682 
(210) Søknadsnr.: 19964808 
(730) Innehaver: BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-

Bosch-Strasse 38 LUDWIGSHAFEN 
AM RHEIN, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 197121 
(210) Søknadsnr.: 199803546 
(730) Innehaver: Gastrolux GmbH, Max-Planck-Ring 

33, D-65205 Wiesbaden-Delkenheim, 
DE 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 19972997 
(730) Innehaver: Micro Compact Car smart GmbH, 

Industriestrasse 8, D-71272 
Renningen, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 209393 
(210) Søknadsnr.: 200008420 
(730) Innehaver: Egmont Serieforlaget AS, Fridtjof 

Nansens vei 14, 0055 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 43996 
(210) Søknadsnr.: 54213 
(730) Innehaver: Euridep SA, 10 rue Henri Sainte 

Claire Deville, F.92500 Rueil 
Malmaison, FR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 44697 
(210) Søknadsnr.: 54972 
(730) Innehaver: Stafford-Miller SrL, Via Corregio 19, I-

20149 Milano, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 45076 
(210) Søknadsnr.: 55768 
(730) Innehaver: Parker Pen Products, Parker House, 

Estate Road NEW HAVEN, EAST 
SUSSEX, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 54363, 54200, 80656, 94730, 

120174, 118044, 126350, 118045, 
125411, 162202, 164201, 169622, 
168705, 172273, 179860 

(210) Søknadsnr.: 67164, 67792, 102499, 121395, 
19831989, 19831990, 19831991, 
19831992, 19840401, 19923521, 
19925388, 19941393, 19942510, 
19943390, 19955564 

(730) Innehaver: Cloetta AB, S-590 69 Ljungsbro, SE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 64654 
(210) Søknadsnr.: 81734 
(730) Innehaver: Toray Industries Inc, 2-1, Nihonbashi 

Muromachi, 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8666, JP 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 71371 
(210) Søknadsnr.: 90669 
(730) Innehaver: Nordic Group BV, Polarisavenue 148, 

2132JX HOOFDDORP, NL 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 90956 
(210) Søknadsnr.: 113751 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West 

Lake Avenue, IL60025 GLENVIEW, 
US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 91496 
(210) Søknadsnr.: 112568 
(730) Innehaver: Indopco, INC, Bridgewater, NJ, US 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 91642 
(210) Søknadsnr.: 114216 
(730) Innehaver: Carl Allers ETS A/S, Valby, DK 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 99224, 105569 
(210) Søknadsnr.: 19762320, 19791104 
(730) Innehaver: BASF Agro Trademarks GmbH, Carl-

Bosch-Strasse 38 LUDWIGSHAFEN 
AM RHEIN, DE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
116458 2014.05.10 

117268 2014.06.14 

117269 2014.06.14 

117270 2014.06.14 

117368 2014.06.21 

117472 2014.06.28 

117567 2014.07.12 

117593 2014.07.19 

117641 2014.07.19 

117713 2014.07.26 

117756 2014.07.26 

117774 2014.07.26 

118029 2014.08.09 

118076 2014.08.16 

118080 2014.08.16 

118101 2014.08.16 

118206 2014.08.23 

11823 2014.09.05 

118464 2014.09.06 

118552 2014.09.13 

118582 2014.09.13 

118586 2014.09.13 

118587 2014.09.13 

118588 2014.09.13 

118645 2014.09.20 

118726 2014.09.27 

118813 2014.10.04 

118926 2014.10.18 

119025 2014.11.01 

119145 2014.11.15 

119197 2014.11.22 

119303 2014.11.29 

119520 2014.12.20 

119542 2014.12.20 

12414 2014.07.05 

160780 2013.12.23 

161596 2014.02.24 

161644 2014.03.03 

161645 2014.03.03 

161975 2014.03.24 

161976 2014.03.24 

162570 2014.05.11 

162571 2014.05.11 

162748 2014.05.19 

162836 2014.05.26 

162941 2014.06.02 

163015 2014.06.02 

163109 2014.06.09 

163115 2014.06.09 

163121 2014.06.09 

163253 2014.06.16 

163376 2014.06.23 

163377 2014.06.23 

163425 2014.06.30 

163445 2014.06.30 

163493 2014.06.30 

163501 2014.07.07 

163505 2014.07.07 

163537 2014.07.07 

163587 2014.07.07 

163624 2014.07.07 

163625 2014.07.07 

163626 2014.07.07 

163627 2014.07.07 

163628 2014.07.07 

163630 2014.07.07 

163653 2014.07.14 

163656 2014.07.14 

163678 2014.07.14 

163719 2014.07.14 

163723 2014.07.14 

163732 2014.07.14 

163736 2014.07.14 

163779 2014.07.14 

163812 2014.07.21 

163861 2014.07.21 

163867 2014.07.21 

163868 2014.07.21 

163872 2014.07.21 

163880 2014.07.21 
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163881 2014.07.21 

163883 2014.07.21 

163887 2014.07.21 

163892 2014.07.21 

163895 2014.07.21 

163908 2014.07.21 

163940 2014.08.04 

163946 2014.08.04 

164103 2014.08.11 

164108 2014.08.11 

164128 2014.08.11 

164177 2014.08.18 

164191 2014.08.18 

164232 2014.08.18 

164257 2014.08.18 

164300 2014.08.25 

164319 2014.08.25 

164328 2014.08.25 

164342 2014.08.25 

164389 2014.08.25 

164448 2014.09.08 

164544 2014.09.15 

164546 2014.09.15 

164562 2014.09.15 

164840 2014.10.06 

165134 2014.10.27 

165381 2014.11.10 

165402 2014.11.10 

165408 2014.11.10 

165409 2014.11.10 

165824 2014.12.08 

166019 2014.12.22 

166238 2014.12.29 

32225 2014.12.15 

46612 2014.07.06 

49321 2014.07.23 

63389 2014.02.13 

63390 2014.02.13 

63465 2014.02.27 

63466 2014.02.27 

63925 2014.05.14 

63994 2014.05.21 

64238 2014.07.02 

64305 2014.07.02 

64334 2014.07.10 

64392 2014.07.16 

64400 2014.07.16 

64411 2014.07.16 

64533 2014.08.06 

64812 2014.09.17 

91070 2014.05.29 

91222 2014.06.26 

91350 2014.07.16 

91353 2014.07.16 

91600 2014.08.29 

91690 2014.09.12 

91998 2014.10.31 

92165 2014.11.28 

92167 2014.11.28 

92293 2014.12.05 
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Rettelser 
 
I Nvmt nr 14/04 ble reg.nr. 222696 kunngjort med feil 
utløpsdato. Riktig utløpsdato er: 2014.03.18. 
 
I kunngjøringen av reg.nr. 221318 i Nvmt nr 48/03 
skal "fotografier" fjernes fra klasse 16. 
 
I Nvmt nr 35/04 ble reg.nr. 224026 kunngjort med feil 
merke. Se ny kunngjøring på s. 3 i dette Tidende. 
 
I Nvmt nr 18/04 ble int.reg.nr. 0746271 kunngjort med 
feil i varefortegnelsen. Se ny kunngjøring på s. 39 i 
dette Tidende. 
 
I Nvmt nr 33/04 ble int.reg.nr. 0798447 kunngjort uten 
unntaksanmerkning. Se ny kunngjøring på s. 41 i 
dette Tidende. 
 
I Nvmt nr 33/04 ble int.reg.nr. 0800540 kunngjort uten 
unntaksanmerkning. Se ny kunngjøring på s. 43 i 
dette Tidende. 
 
I Nvmt nr 37/04 ble int.reg.nr. 0705147 kunngjort uten 
fullmektig.  
Fullmektig i saken er: 
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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