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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.: 224256 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200307124 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELITECARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELITECARE 

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

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

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

 10 Ortopedisk utstyr i form av implantater for 
hånd, albue og finger; ortopediske skruer; kirurgiske 
instrumenter for ortopedisk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(111) Reg.nr.: 224257 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200303542 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOKKEKAMP 

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bøker, magasiner (blader). 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224258 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309912 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Rosendahl A/S , Slotsmarken 1, DK-2970, Hørsholm, DK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver; -høvler og -maskiner; isskrapere. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), 
herunder salt- og pepperkverner (hånddrevne), 
bordbeskyttere (unntatt av papir eller tekstiler), 
dråpefangere, vintraktere, folieskjærere og -kuttere, 
skjenkekorker, isspann, istenger, brett, kjøkkenrulleholdere, 
kaffekanner og kaffeserviser (ikke av edelmetall), tekanner, 
flaskeåpnere, korketrekkere, kammer og svamper; børster, 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk);glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), herunder vaser, 
lysestaker, telysholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224259 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200303543 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOKKEKAMP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOKKEKAMP 

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bøker, magasiner (blader). 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224260 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200304677 
(220) Inndato: 2003.05.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUNNY`S 

(730) Innehaver: 
 Bunny`s (Pvt) Ltd , 63-C-2, Gulberg-III Lahore, PK 

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

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 felt; kokte, kjølte, frosne, konserverte, 
hermetiserte, tilberedte, ferdigpakkede, ferdiglagde måltider 
og matvarer; hermetiserte og tørkede belgfrukter; 
belgfrukter til føde; tørkede matvarer; dehydrerte matvarer; 
dehydrerte potetprodukter; snacks laget av dehydrerte 
gønnsaker; frukt og grønnsaker; potetchips. 
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; kavringer; konfektyrer; kaker; kjeks; 
kjeksvarer; riskaker; kakekavringer; ris; mel; 
mølleprodukter; maisprodukter; sprø snacks (popadoms); 
usyrete og syrete brødprodukter; griljermel; brød (pita); 
brød (naan); flatbrød (parathas); brød (rotis); pasta; 
bakverk; kakedeiger fylt med kjøtt og/eller grønnsaker; 
snacks basert på kom, mel, mais, peanøtter, tørkede 
belgfrukter og grønnsaker; Bombay snacksblanding; 
sauser; chutney (krydder); krydderier, sauser og sterke 
krydderier; kokte måltider; deig; desserter; matvarer laget 
etter orientalske oppskrifter; ferdigris og blandinger for 
fremstilling av konfektyrer, alle frosne; bakervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224261 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309233 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.16 US 78/235,509 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUVOCID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUVOCID 

(730) Innehaver: 
 Intermune Inc , 3280 Bayshore Boulevard, CA94010-1317 

BRISBANE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøtiske preparater for behandling av 

innfeksjoner. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224262 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200306830 
(220) Inndato: 2003.07.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORMATION ARTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORMATION ARTS 

(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 
halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller 
underholdning; audiovisuelle innspillinger i form av optiske 
disker, magnetiske disker og/eller halvledende ROM'er 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
forhåndsinnspilte kompaktdisker inneholdende musikk; 
forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk, 
animasjon og/eller underholdning; forhåndsinnspilte 
videokassetter inneholdende musikk, animasjon og/eller 
underholdning; dekorative magneter; musematter; stropper 
for mobiltelefoner; solbriller; videospillmaskiner; tastaturer; 
styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbar 
computergrafikk; nedlastbar computergrafikkanimasjon; 
nedlastbar musikk. 
16 Stategihåndbøker for dataspill; strategihåndbøker 
for videospill; bøker inneholdende oppdiktede historier; 
computergrafikkunstbøker; poengbøker; tegneserier; 
magasiner; plakater; klistremerker; papirbannere; 
kalendere; postkort; byttekort; fotografier; stativer for 
fotografier; skrivesaker. 
28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; oppblåsbare 
leker; lekekjøretøyer; lekeskytevåpen; spillkort; kortspill; 
brettspill; håndholdte videospillenheter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224263 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200307123 
(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:  
 voestalpine 

(730) Innehaver: 
 voestalpine AG , Voest-Alpine Strasse 1, A-4020 LINZ, AT 

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

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

 6 Ubearbeidede og delvis bearbeidede uedle 
metaller og legeringer av disse; malmer, råjern, stål, 
støpejern; støpte- og smidde deler til profilstålteknikk, 
mekanisk teknikk og konstruksjon av apparater, 
metallplater, støpte metallblokker, metallbarrer, 
støpeformer, valsede og smidde bygningskomponeneter av 
stål og metall; kalde- og varmvalsede stålplater og medium 
og tunge stålplater, kalde- og varmvalsede stålbånd; 
overflatebehandlede og raffinerte/ foredlete stål- og 
metallplater; råemner av stål; stansede og pressede stål- 
og metallplater; smidde stål- og metallplater; 
overflatebehandlede stål- og metallplater, 
raffinerte/foredlete og sveisete stål- og metallplatebarrer; 
presisjonsrør og spesialrør for automosjonsindustri og 
bygningskonstruksjon, plastbelagte stålledninger, profilrør, 
koblinger og skjøter til ledninger, tilbehør, holdere til 
stålledninger, rørbuer, flenser; kabler og kabel produkter, 
valset og trukket stålkabler, overflatebehandlet, foredlet og 
galvaniserte stålkabler, skruer, muttere, spiker, nåler, tau, 
klinknagler, bolter, bøyler og kjetting, skiver, pakninger, 
klemmer; metallskinner; materiale av metall til reparasjon 
av skinner og sporvekslere ; sporvekselkonstruksjoner og 
sporvekselkomponenter, sporvekselbolter og 
sporvekselskruer, formete stålbarrer for permanent utstyr til 
tog, metall sovevogner for togspor, kalde og varinvalsete 
metall rør samt sveisete rør av metall, tilpassede rør; 
profilstål, lett profilstål og spesial profilstål, varm og 
kaldvalset profilstål, profilstål av metall, stålbarrer, 
stålringer, kompakte forsterkede stålmatter, kompakte 
forsterkede stålbarrer, ribbet forsterkede stålbarrer, 
stålseksjoner, kalde og varinvalsete bjelker, stålringer; tårn 
og stillaser lagt av metall; stål kulverter; gjerdestolper og 
påler, espallerstolper; lederskinner til hovedrute, trafikkskilt 
som er plassert over bakken; strukturelle elementer for 
bygg av alle slag, bygningsstålplater; hyller av alle slag- 
dører og dørkarmer, døråpninger (portaler), elementer til 
ståldørkarmer, lettmetall og stålkonstruksjonselementer; 
lydisoleringsvegger, skillevegger, spuntvegger, 
veggbekledning. 
40 Maskinbearbeiding og tennomekanisk 
behandling av metaller og metalldeler; smiearbeide, 
stansing, pressing, kliping/skjæring og sveising av deler til 
jernbanevogner og skinner, produksjon av jernbanevogner 
og deler til jernbanevogner. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224264 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308833 
(220) Inndato: 2003.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.11 US 78285669 
(540) Gjengivelse av merket: 

IGG BOOST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IGG BOOST 

(730) Innehaver: 
 Pharmanex LLC , 75 West Center Street, UT84601 

PROVO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Næringsmidler, dietetiske og/eller urte 

supplementer som inneholder råmelk. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 224265 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200201952 
(220) Inndato: 2002.03.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CATWALK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CATWALK 

(730) Innehaver: 
 Toni & Guy (USA) Ltd , 19 Doughty Street, London WC1N 

2PL, England, GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 SANDNES, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiepreparater, fargebehandlingsprodukter, 

sjampoer, balsam, gels, hårpomader; hårkremer og -
losjoner, hårsprayer, gel til håret, hårskum, 
hårfargepreparater og -skum, kosmetikk; fuktighetskremer- 
og -losjoner: fargestoffer; rensende gels og polérskrubb; 
fjerningsmidler for øyensminke, øyenkrem for 
oppstramming av hud rundt øynene; neglelakk. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224266 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309030 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BANNER MEDIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BANNER MEDIA 

(730) Innehaver: 
 Mediaedge:cia Norway AS , Stortorvet 10, 0155 Oslo, NO 

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

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

rådgivningstjeneste for forretningsledelse; rådgivning 
vedrørende annonsering og sponsortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224267 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200305142 
(220) Inndato: 2003.05.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CW42 CLEAR WATER 42 

(730) Innehaver: 
 Clear Water 42 Holding ASA , Kværnerveien 10, 0192 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater, maskiner og installasjoner for 

vannrensing; vannsterilisatorer; installasjoner for 
vannfordeling og vannforsyning; regulerings- og 
sikkerhetsanordninger for vannapparater; apparater og 
innretninger for oppvarming, kjøling og dampproduksjon 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 224269 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200304234 
(220) Inndato: 2003.04.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

W3SCHOOLS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 W3SCHOOLS 

(730) Innehaver: 
 Refsnes Data AS , Raghildsvei 2, 4311 Hommersåk, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
annonse- og reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; 
publisering av reklametekster; salgsfremmende tjenester 
for tredjemann; on-line annonsering. 
41 Utdannelsesvirksomhet; oppheringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utdannelsesvirksomhet; opplaeringsvirksomhet; 
eksaminasjonsvirksomhet; praktisk opplæring; prøver. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; teknologiske tjenester 
og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold 
av dataprogrammer og websider. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224270 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200306539 
(220) Inndato: 2003.07.10 
(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: 
 Baker Hughes Inc , P O Box 4740, TX77027-4740 

HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Kjemikalier og kjemiske sammensetninger for 
oljefelt og spesialområder, herunder tilsetninger for bruk 
innen boring, ferdigstilling og utbedring av olje- og 
gassbrønner, korrosjonsinhibitorer, stimulerere og 
ytelsesforbedrere for petrokjemiske prosjektprosesser, 
luftmotstandsreduserere og voksoppløsere. 
7 Verktøy, redskap og utstyr for oljebrønner, 
gassbrønner, vannbrønner og svovelbrønner. 
37 Konstruksjonvirksomhet, boringsvirksomhet og 
produksjontjenester for olje- og gassbrønner, herunder 
installasjon og ferdigstillelse av foringsrør, rør og borerør 
og utleie av verktøy og redskap. 
40 Bearbeidingstjenester for olje- og gassbrønner 
og måletjenester for olje- og gassbrønner, herunder 
prepareringstjenester og utslippsbehandling forut for og 
under brønnboring. 
42 Test- og analysetjenester for olje- og 
gassbrønner, prospekteringstjenester, herunder 
borehullslogging og brønntesting. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224271 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308497 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLOBAL OUTDOOR PRODUCTS 

(730) Innehaver: 
 Global Garden Products Sweden Förvaltning AB , Box 

1006, S-573 28 Tranås, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Sittegressklippere, motorgressklippere, 
kompostkverner, kantklippemaskiner, buskkuttere, 
rydningssager, hekkesakser, vertikalskjærere/moserivere, 
løvriver, plenriver, sylinderklippere, motorsager, jordfresere, 
snøfresere; deler og tilbehør til de forannevnte varene; 
hagespredere; sprøyter; pumper; vannspredere; hakker; 
vanningsmaskiner for jordbruksformål. 
17 Vannslanger. 
28 Ishockeyspill, fotballspill, kjelker, pulker, akebrett, 
snøkjøreplater og rumpeakebrett. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224272 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308498 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLOBAL POWERED OUTDOOR 

(730) Innehaver: 
 Global Garden Products Sweden Förvaltning AB , Box 

1006, S-573 28 Tranås, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Sittegressklippere, motorgressklippere, 
kompostkverner, kantklippemaskiner, buskkuttere, 
rydningssager, hekkesakser, vertikalskjærere/moserivere, 
løvriver, plenriver, sylinderklippere, motorsager, jordfresere, 
snøfresere; deler og tilbehør til de forannevnte varene; 
hagespredere; sprøyter; pumper; vannspredere; hakker; 
vanningsmaskiner for jordbruksformål. 
17 Vannslanger. 
28 Ishockeyspill, fotballspill, kjelker, pulker, akebrett, 
snøkjøreplater og rumpeakebrett. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224273 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309040 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLORIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLORIX 

(730) Innehaver: 
 Amos Corp , 710 Joong-Ri, Dongtan-Myun, Hwasung-

Koon, Kyungki-Do, KP 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Fargeblyanter; pasteller; farget papir; skrivepapir; 
pastellkritt; tegnekritt; tegnepapir; lim for papirvarer; 
lyspenner; skrivepensler, klistremerker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224274 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308127 
(220) Inndato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLTRAUMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLTRAUMA 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 224276 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200300681 
(220) Inndato: 2003.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BETONICO 

(730) Innehaver: 
 Napapiirin Betoni Oy , Jämytie 2, SF- 96910 Rovaniemi, FI 

Sodankylän Sementtivalimo OY , Hampputörmän 9, SF- 
99600 Sodankyla, FI 
Ylitornion Betonitoute Oy , Valimotie 1, SF-95600 Ylitornio, 
FI 

(740) Fullmektig: 
 Krister Jansson, Havneveien 50, 9610 RYPEFJORD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Søyler, bjelker, dekke, vegger og trapper i betong 

(hovedsakelig ikke metalliske byggningsmaterialer) 
37 Montasje av prefabrikert betong. 
39 Transport av prefabrikert betong. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224277 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200304438 
(220) Inndato: 2003.05.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAREFREE PERFECT FIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAREFREE PERFECT FIT 

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

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

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

 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224278 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200301058 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AO.NO 

(730) Innehaver: 
 AdvokatOppgjør AS , Postboks 1239 Vika, 0110 Oslo, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224279 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200310647 
(220) Inndato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CANDY SIDD-IS & DOUGH NUTS-BOX 

(730) Innehaver: 
 Jan Erik Olsen, Kornstien 21, 4042 Hafrsfjord, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; smultringer. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
import- og eksportagenturer; salg av 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, smultringer, øl, 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224280 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200307302 
(220) Inndato: 2003.08.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUNDA sund & god 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUNDA sund & god 

(730) Innehaver: 
 Kjell Fagerland, Wilstersvei 6 A, 0580 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt.Konserverte, tørrede og 

kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kako,sukker, ris, tapioka, sago, kaffe 
erstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser og krydderier. 
32 Øl, mineralvann, kulsyreholdig vann og ikke 
alkoholholdige drikker, frukt drikker og fruktjuice, saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224281 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200305618 
(220) Inndato: 2003.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICALL 

(730) Innehaver: 
 Generic Mobil Systems Sweden AB , Box 4023, 13104 

NACKA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking,  kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for 
å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224282 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200301356 
(220) Inndato: 2003.02.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTEOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTEOS 

(730) Innehaver: 
 Biofarma SAS , 22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske produkter for mennesker, nemlig 
farmasøytiske produkter for å hindre utvikling av og 
behandling av benskjørhet, for forebyggende behandling av 
benskjørhet som inntrer etter overgangsalderen, for 
behandling og forebygging av lidelser i skjelett eller 
leddforbindelser samt for behandling av leddsykdommer 
(arthrosis). 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 



 registrerte varemerker 2004.09.27 - 40/04

 

13 
 

(111) Reg.nr.: 224283 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 199911768 
(220) Inndato: 1999.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CODORNÌU CUVÈE RAVENTÒS 

(526) Unntaksannmerkning: 
 Ved registrering oppnås ikke enerett til gjengivelsen av 

flaskens form 
(730) Innehaver: 

 Codorniu, SA , Afueras s/n, ES - 08770 - Sant Sadurní d' 
Anoia, Barcelona, ES 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224284 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308595 
(220) Inndato: 2003.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bmi 

(730) Innehaver: 
 Medinnova SF , 0027 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
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  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224285 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200205276 
(220) Inndato: 2002.06.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nordialog Vi hjelper deg å velge riktig 

(730) Innehaver: 
 Nordialog AS , Postboks 1184, 4004 Stavanger, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter for overføring av lyd 

og bilder; telefoner og mobiltelefoner samt dertilhørende 
utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224286 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309020 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BØLGEN & MOI ART HOTEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BØLGEN & MOI ART HOTEL 

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS , Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hoteller, midlertidig innlosjering, beverting og 

tilbringing av mat og drikke. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224287 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309021 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOI 

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS , Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt. 
32 ØI; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224288 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309022 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BØLGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BØLGEN 

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS , Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt. 
32 ØI; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224289 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309023 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BØLGEN & MOI FOOD GARAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BØLGEN & MOI FOOD GARAGE 

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS , Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt. 
32 ØI; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224290 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309024 
(220) Inndato: 2003.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B & M 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B & M 

(730) Innehaver: 
 Bølgen & Moi AS , Lilleakerveien 14, 0283 Oslo, NO 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt. 
32 ØI; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224291 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309231 
(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:  
 Lux AeroGuard 

(730) Innehaver: 
 Aktiebolaget Electrolux , 10545 STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Luftrenseapparater og maskiner. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 224292 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200210532 
(220) Inndato: 2002.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SORIA MORIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SORIA MORIA 

(730) Innehaver: 
 Kvitfjell Vest AS , Granveien 24 C, 1394 Nesbru, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av pyntegjenstander, brukskunst, 

klær,sportsutstyr samt spesielle matvarer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224293 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200309506 
(220) Inndato: 2003.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WTG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WTG 

(730) Innehaver: 
 AU Consulting , Kirkeveien 76 B, 1344 Haslum, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske preparater for industriell bruk; kjemiske 
preparater for  vannrensing.  
5 Hygieniske, sanitære og desinfiserende 
preparater; fungicider, herbicider.  
11 Mekaniske innretninger for rensing av vann; filtre 
for rensing av drikkevann. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224294 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200310650 
(220) Inndato: 2003.11.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mXdc 

(730) Innehaver: 
 Taylor Trade AS , Postboks 1, 0613 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224295 
(151) Reg.dato.: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Søknadsnr.: 200308563 
(220) Inndato: 2003.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRAND TOOLBOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAND TOOLBOX 

(730) Innehaver: 
 Stendahls .net AB , Vasagatan 7, S-41124 Göteborg, SE 

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

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

 9 Annonse- og reklamevirksomhet; 
forretningsledels 
35 Forretningsadministrasjon; kontortjenester, 
rådgivning og konsultasjoner vedrørende 
informasjonsbehandling innen markedskommunikasjon; 
arrangement av messer og utstillinger for kommersielle 
formål via globale nettverk; sammenstilling av 
varesortiment for annens regning; markedsføring og 
kundeinformasjon i forbindelse med detaljhandelsalg og 
formidling av tjenester; varedemonstrasjoner, 
markedsprisanalyser; innmatning, bearbeidelse, kontroll 
lagring og/eller fremhenting av opplysninger i databaser; 
elektronisk lagring og gjengivelse av informasjon; 
datamaskinbasert databehandling; kundeinformasjon ved 
salg av internetløsninger til foretak og andre 
organisasjoner. 
38 Tele- og datakommunikasjonstjenester herunder 
inkludert Internetbasert informasjonshåndtering inner. 
markedskommunikasjon; datamaskinstøttet overføring av 
meldinger og bilder; overføring av data fra databaser til 
brukerapparater for muliggjøring av interaktive tjenester og 
elektronisk handel; tjenester vedrørende overlatelse av 
adkomst til nasjonale og internasjonale datanettverk samt 
vedrørende elektronisk post, e-post/e-mail. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 



 registrerte varemerker 2004.09.27 - 40/04

 

18 
 

(111) Reg.nr.: 224296 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310897 
(220) Inndato: 2003.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLF DIGEST 

(730) Innehaver: 
 Advance Magazine Publishers Inc , Four Times Square, 

New York, NY 10036, US 
(740) Fullmektig: 

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

 41 Fremskaffelse av underholdning og informasjon 
om sport vedrørende golf fremstilt på en webside/område. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224297 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 19976553 
(220) Inndato: 1997.08.15 
(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: 
 H J Heinz Company Ltd , Hayes Park, Hayes, Middlesex 

UB4 8AL, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ketchup, sennep, eddik, krydder, sauser, kraftsjy, 

salatdressing, majones, majones med pickles. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224298 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200009453 
(220) Inndato: 2000.08.15 
(300) Søknadsprioritet 2000.07.06 DE 300 50 262.1 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE LINE 

(730) Innehaver: 
 MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH 

, D-88040 Friedrichshafen, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske og/eller elektroniske måle-, anvisnings-

, betjenings- og styreinnretninger og -apparater for 
overvåkning og styring av forbrenningsmotorer; alle 
forannevnte varer til installasjon i skip. 
12 Motorer samt deler, komponenter, tilbehør og 
reservedeler til slike; alle forannevnte varer til installasjon i 
skip. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224299 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200303549 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEVELAND CAVALIERS 

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

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; audio-, video-, 
computer- og laserdisker, forhåndsinnspilte audio- og 
videokassetter, forhåndsinnspilte audio- og videobånd, 
forhåndsinnspilte kompaktdisker, forhåndsinnspilte 
computerdisker, alt relatert til basketball; computertilbehør, 
nemlig musematter, mus, diskettholdere, bærbare vesker 
som er spesialtilpasset for computere, håndleddsstøtter til 
tastaturer, alt relatert til basketball; computerprogrammer 
for vising av informasjon, statistikk eller fakta om 
basketball; computer software med basketball, nemlig 
skjermsparere, software for videospill, videospillkassetter 
og videospillmaskiner brukt sammen med 
fjernsynsapparater; radioer og telefoner; kikkerter; solbriller; 
brilleinnfatninger; snorer for briller og lenker; brille og 
solbrilleetuier; magneter; magnetisk kodede kredittkort og 
forhåndsbetalte telefoneringskort, videoopptak, 
sanntidsvideoopptak og lydopptak på basketballområdet 
fremskaffet via Internett; computer software for å vinne 
tilgang til og for vising av databaser med informasjon, 
statistisk informasjon, fakta, meningsmålingsinformasjon og 
interaktiv meningsmåling på basketballområdet fremskaffet 
via Internett; software for dataspill, videospillprogrammer, 
interaktive videospill og kunnskapsspillsoftware fremskaffet 
via Internett; computer software for bruk som 
skjermsparere, skjermbakgrunnsbilder, nettleser-skins og 
markører fremskaffet via Internett. Alle forannevnte varer til 
bruk i eller i forbindelse med basketballsport; 
mobiltelefontilbehør, nemlig frontplater og 
mobiltelefondeksler og -futteraler; elektroniske 
basketballbordspill, videospillkassetter, elektroniske 
videospill. 
16 Papprammer til computermonitorer, relatert til 
basketball; sykkeletiketter/merkelapper. 

18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; 
sportsvesker, skovesker for reiseformål, 
overnattingsvesker, paraplyer, ryggsekker, bæremeiser for 
babyer, skipssekker, vadsekker, reiseeffekter nemlig 
håndkofferter og garderobevesker, reisekofferter og 
ryggsekker, overnattingsvesker, ransler, tomme 
håndkofferter og toalettskrin uten innhold,parasoller, 
kofferter, stresskofferter, seddelbøker, lommebøker, 
dokumentmapper, stokker, visittkortholdere av lær eller 
lærimitasjon, bokvesker, allformålssportsvesker, 
golfparaplyer, gymvesker, bager og bærbare bokser av 
vinyl eller canvass for oppbevaring og transport av mat og 
drikke, punger, myntpunger, rumpetasker, beltevesker, 
kosmetikkvesker uten innhold, garderobeposer for klær for 
reiseformål, håndvesker, nøkkelpunger, ransler, 
håndkofferter, toalettvesker uten innhold, reisekister og 
ryggsekker. Alle forannevnte varer til bruk i eller i 
forbindelse med basketballsport. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig, trikotklær, 
fottøy, basketballsko, basketball-turnsko, t-skjorter, skjorter, 
gensere, treningsbukser, underbukser, ermeløse topper, 
strikkegensere, shortser, pyjamaser, sportsskjorter, 
rugbyskjorter, jumpere, belter, slips, nattskjorter, hatter, 
oppvarmingsdresser, oppvarmingsbukser, 
oppvarmingstopper, jakker, parkaser, kåper/kapper/frakker, 
tekstilsmekker, hodebånd, håndleddsbånd, forklær, 
boxershortser, bukser, luer, ørevarmere, hansker, votter, 
vevede og strikkede skjorter. Alle forannevnte varer til bruk 
i eller i forbindelse med basketballsport. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og 
sportsartikler, nemlig, basketballer, golfballer, lekeballer, 
sportsballer, baller av gummi, baller av skum, plysjballer, 
basketballnett, basketballmålplate, pumper til å pumpe opp 
basketballer og nåler dertil, golfkøller, golfbagger, 
golfputtere, gavesett med golfballer og greengafler eller 
pegger eller ballmarkører, golftilbehør, nemlig trekk til 
golfbagger, trekk til køllehoder, golfhansker, golfballhylser,  
basketballbordspill,  basketballbrettspill, basketballsett 
inneholdende basketballnett og fløyte, dukker, 
lekefunksjonsfigurer, utstoppede leker, puslespill og 
julepynt; actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner 
andre enn for bruk sammen med televisjonsapparater, 
selskapsspill for voksne og barn, faktainformasjonsspill, og 
brettspill fremskaffet via internett. Alle forannevnte varer til 
bruk i eller i forbindelse med basketballsport. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i 
form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på 
basketballområdet og gjengivelse av direktesendte 
basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og 
distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av 
basketballkamper, basketballarrangementer og 
programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering 
av basketballundervisning og trenerundervisning samt 
basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; 
underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive 
fjernsynshøydepunkter, videoopptak, sanntidsvideoopptak, 
utvalgte interaktive videohøydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet og 
tilgengelige over en Web-side; underholdning i form av 
informasjon, statistisk informasjon, database med 
informasjon, database med statistisk informasjon, 
meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling 
på basketballområdet, alle tilgjengelige over en Web-side; 
underholding i form av online dataspill, videospill, 
interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for 
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, 
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brettspill, kunnskapsspill, og malebøker i form av tegninger 
og bilder, alle relatert til basketball og tilgjengelige over en 
webside; informasjon på basketballområdet via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224300 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200303455 
(220) Inndato: 2003.04.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONE-TOUCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONE-TOUCH 

(730) Innehaver: 
 Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories) , 4 

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

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

 21 Tannbørster. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 224301 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200209120 
(220) Inndato: 2002.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUALSTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUALSTAR 

(730) Innehaver: 
 Dualstar Entertainment Group LLC , 1801 Century Park 

East 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Musikkinnspillinger, dramatiske audiovisuelle 
innspillinger og lydinnspillinger; CD'er; videokassetter, 
audiokassetter; datasoftware for videospill og for dataspill; 
videospillkassetter og plater; briller; plast- og 
metallsolbriller; optiske innfatninger av plast og metall; 
innfatninger av kombinasjonen plast og metall;  elektriske 
hårkrøllere. 
21  

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224302 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200305167 
(220) Inndato: 2003.06.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JESUSKIRKA -et lys i nord 

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

(730) Innehaver: 
 Jesuskirka Tromsø , Postboks 288, 9253 Tromsø, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kasetter og cder. 

16 Tidskrift og bøker. 
25 Klær. 
35 Annonse og reklamevirksomhet. 
41 Utannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. 
45 Personlige og sosiale tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224303 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310176 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mic MUSIKKINFORMASJONSSENTERT MUSIC 

INFORMATION CENTRE NORWAY 
(730) Innehaver: 

 Norsk Musikkinformasjon , Tollbugata 28, 0157 Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papirnoter. 
35 Informasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224304 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310173 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIC 

(730) Innehaver: 
 Norsk Musikkinformasjon , Tollbugata 28, 0157 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papirnoter. 

35 Informasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 224305 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310174 
(220) Inndato: 2003.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALLADE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALLADE 

(730) Innehaver: 
 Norsk Musikkinformasjon , Tollbugata 28, 0157 Oslo, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske aviser. 

16 Aviser, trykksaker. 
35 Informasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224306 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310171 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIAI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIAI 

(730) Innehaver: 
 Sigbjørn Furmyr, Fr.Nansensvei 4, 6007 Ålesund, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Kunstige blomster og planter, dekorasjoner med 

kunstige blomster og planter. 
31 Naturlige planter og blomster, dekorasjoner med 
naturlige planter og blomster. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224307 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200310172 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 blomster som begeistrer aiai.no 

(730) Innehaver: 
 Sigbjørn Furmyr, Fr.Nansensvei 4, 6007 Ålesund, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Kunstige blomster og planter, dekorasjoner med 

kunstige blomster og planter. 
31 Naturlige planter og blomster, dekorasjoner med 
naturlige planter og blomster. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224308 
(151) Reg.dato.: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Søknadsnr.: 200309144 
(220) Inndato: 2003.09.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.02 US 78/233,172 
(540) Gjengivelse av merket: 

PGR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PGR 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk til 
datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte 
videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og 
bilde innen feltene musikk, live action-programmer, 
spillefilmer og animasjonstegnefilmer; spillfilmer innen 
feltene komedie, drama, action, eventyr og animasjon; 
spillefilmer for kringkasting på fjernsyn innen feltene 
komedie, drama, action, eventyr og animasjon. 
41 Tilby informasjon online, relatert til dataspill og 
dataforbedringer for spill; og underholdningstjenester, 
nemlig tilby et online dataspill. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224309 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308848 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOYOTA AYGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOYOTA AYGO 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til 

slike. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224310 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309387 
(220) Inndato: 2003.10.07 
(300) Søknadsprioritet 2003.07.08 US 76/530,451 

2003.07.08 US 76/530,452 
2003.07.14 US 76/532,161 
2003.07.14 US 76/532,162 
2003.07.24 US 76/535,246 

(540) Gjengivelse av merket: 

ANASTACIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANASTACIA 

(730) Innehaver: 
 Four Eyez Productions Inc , 200 West 57th Street Suite 

308, New York, NY 10019, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 
til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; sminke, såper, sjampoer, deodoranter, 
parfymer, eau-decologne, eau-de-toilette, sminkeskrin, 
barberskum, barberkrem, hudkrem, hårbalsam, hårpleie- 
og hårstylingpreparater, røkelse, massasjeoljer, 
kroppsoljer, hudmykingspreparater, hudtonere, 
aftershavelotion, kunstige øyevipper, barberbalsam, 
kroppskremer, talkumpudder, badegeleer, solbeskyttelses- 
og solkremer, hårfjerningspreparater, kunstige negler, 
hårfargingsmidler, neglelakk, neglelakkfjerner, 
negleforsterkere, neglelakk-overlakk, leppepomade og 
leppebalsam. 
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; musikkopptak og 
musikkinnspillinger; forhåndsinnspilte CD-er, lydkassetter, 
DVD-er, videobånd, og audiovisuelle plater, alle 
inneholdende musikk. 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; smykker, edelstener, klokker, 
klokkeremmer, brosjer og ornamentnåler, klokkeradioer, og 
solur. 
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; plakater, 
reisebøker relatert til musikkfremføringer, 
konsertprogrammer, kalendere, overføringsbilder og 
klistremerker. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig Tskjorter, 
ermelose topper (tank tops), gensere, nattskjorter og 
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underskjorter (baby doll T-shirts). 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester i form av live 
musikkopptredener og -fremføringer; presentasjon av 
liveforestillingsopptredener og musikkonserter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224311 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309000 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 eau 

(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  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224312 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200307320 
(220) Inndato: 2003.08.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PNL Pan Nordic Logistics 

(730) Innehaver: 
 Pan Nordic Logistics AB , Box 14123, S-16714 Bromma, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224313 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200307111 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALSTAD LYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALSTAD LYS 

(730) Innehaver: 
 Tenvig AS , Postboks 160, 1300 Sandvika, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Stearin- og vokslys. 

16 Varer laget av papir herunder servietter av papir. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; serviettringer.
24 Tekstil og tekstilvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224314 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200307112 
(220) Inndato: 2003.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALSTAD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALSTAD 

(730) Innehaver: 
 Tenvig AS , Postboks 160, 1300 Sandvika, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Stearin- og vokslys. 

16 Varer laget av papir herunder servietter av papir. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholderer;glassvarer, porselen og keramikk;serviettringer. 
24 Tekstil og tekstilvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224315 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 199903448 
(220) Inndato: 1999.04.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 sense. 

(730) Innehaver: 
 Sense Communications International AS , Postboks 5806 

Majorstuen, 0308 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

og gjengivelse av lyd og bilder, til bruk i forbindelse med 
telekommunikasjon; magnetiske og optiske databærere; 
salgsautomater og mekanismer for mynt- og 
betalingskortstyrte apparater; telefoner, mobiltelefoner, 
apparater for telekommunikasjon. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om 
telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler og 
ved optiske fibernettverk, mobiltelefontjenester, 
meldetjenester, overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224317 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(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: 
 Nordic 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  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224318 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200310955 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEXCEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEXCEL 

(730) Innehaver: 
 Kodak Polychrome Graphics LLC , 401 Merritt 7, Norwalk, 

CT 06851, US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Fotografiske kjemikalier og kjemikalier i 
forbindelse med bildebehandling.  
7 Trykkplater. 
9 Bildebehandlingsapparater for bildeplater og for 
bildefilm for bruk i kommersielle industrier og førtrykks 
trykkindustrier og behandlingsinnretninger for bruk i 
forbindelse med trvkkplater. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224319 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 199908183 
(220) Inndato: 1999.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASSETT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASSETT 

(730) Innehaver: 
 Kongsberg Simrad AS , Postboks 1089 Bekkajordet, 3194 

Horten, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer for prosess simulering. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224320 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308304 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD, video/DVD, CD-romspill, dataspill 
16 Bøker aktivitetsbØker, postkort, skrive-
/tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker 
21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen og kop, 
skål, asjett, tallerken i plast (melamin) 
24 Sengesett. 
25 Klær, parkdress, regndress, t-skjorter, genser, 
fleece-produkter, (bukse, genser) lue, votter, sokker, 
strømpebukse, caps 
28 Puslespill, billedlotto, leketøy 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilet internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224321 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308303 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD, video/DVD, CD-romspill, dataspill 
16 Bøker aktivitetsbØker, postkort, skrive-
/tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker 
21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen og kop, 
skål, asjett, tallerken i plast (melamin) 
24 Sengesett. 
25 Klær, parkdress, regndress, t-skjorter, genser, 
fleece-produkter, (bukse, genser) lue, votter, sokker, 
strømpebukse, caps 
28 Puslespill, billedlotto, leketøy 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilet internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224322 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308305 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD, video/DVD, CD-romspill, dataspill 
16 Bøker aktivitetsbØker, postkort, skrive-
/tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker 
21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen og kop, 
skål, asjett, tallerken i plast (melamin) 
24 Sengesett. 
25 Klær, parkdress, regndress, t-skjorter, genser, 
fleece-produkter, (bukse, genser) lue, votter, sokker, 
strømpebukse, caps 
28 Puslespill, billedlotto, leketøy 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilet internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224323 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200302057 
(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:  
 CELLTECH 

(730) Innehaver: 
 Celltech R&D Ltd , 208 Bath Road, SL13WE SLOUGH, 

BERKSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

blandinger og stoffer; respetbelagte farmasøytiske 
preparater, farmasøytiske preparater for salg over disk og 
farmasøytiske helsepreparater; preparater for dreping av 
ugress og utryddelse av skadedyr, inkludert det ovenfor 
nevnte bestående av peptider og som er produkter av 
monoklonalt antistoff eller deoksyribonukleinsyre-teknologi; 
kulturer; genterapiprodukter. 
10 Kirurgiske, medisinske og odontologiske 
apparater, instrumenter og innretninger; deler og tilbehør 
for ovennevnte varer. 
42 Forskning og utvikling; konsultasjonsvirksomhet; 
alle tjenester relatert til biologiske, medisinske og kjemiske 
vitenskaper. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224325 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200311129 
(220) Inndato: 2003.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DentaLight 

(730) Innehaver: 
 SwissMed , Case Postale 1016, CH-8201 Schaffhausen, 

CH 
(740) Fullmektig: 

 Unni Sørensen, Mindeveien 30, 3733 Skien, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske og odontologiske midler. 
10 Medisinske og odontologiske apparater og 
instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224326 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308246 
(220) Inndato: 2003.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICTURE POWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PICTURE POWER 

(730) Innehaver: 
 Sony KK (Sony Corp) , 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-

ku, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fjernsynsapparater; filmfremvisere; flytende 

krystall skjermvisinger; dataskjermer. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224327 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200306883 
(220) Inndato: 2003.07.23 
(300) Søknadsprioritet 2003.01.23 US 78/206,563 

2003.01.23 US 78/206,574 
2003.01.23 US 78/206,579 
2003.03.23 US 78/206,520 

(540) Gjengivelse av merket: 

NUVELO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUVELO 

(730) Innehaver: 
 Nuvelo Inc , 670 Almanor Avenue, Sunnvale, CA 94085, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske og biologiske komponenter til bruk i 

vitenskapelig og medisinsk forskning; kjemiske og 
biologiske komponenter til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk. Kjemiske og biologiske komponenter til bruk i 
legemiddelindustrien; landbruksgjødsel. 
3 Kosmetikk; rensemidler for hudpleie, kremer, 
lotioner, preparater og komponenter. 
5 Farmasøytiske og diagnostiske preparater og 
substanser; veterinære substanser og preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål. 
9 Programvare for vitenskapelig og medisinsk 
forskning og analyse; programvare for redigering og 
publisering av juridiske dokumenter og dokumenter 
omhandlende patenter; databaser inneholdende 
vitenskapelig, genetisk og medisinsk informasjon. 
42 Vitenskapelig og genetisk forskning og analyse 
for medisinske og veterinære formål samt for 
landbruksformål; medikamentutvikling; design og testing av 
ny produktteknologi innenfor genteknisk fremstilte planter 
og frø. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224328 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309485 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 djuice 

(730) Innehaver: 
 Djuice AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

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

FORNEBU, 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 mekanisiner for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklarnevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224330 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200308306 
(220) Inndato: 2003.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS , Juridisk avdeling, Bjørnstjerne 

Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD, video/DVD, CD-romspill, dataspill 
16 Bøker aktivitetsbØker, postkort, skrive-
/tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker 
21 Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen og kop, 
skål, asjett, tallerken i plast (melamin) 
24 Sengesett. 
25 Klær, parkdress, regndress, t-skjorter, genser, 
fleece-produkter, (bukse, genser) lue, votter, sokker, 
strømpebukse, caps. 
28 Puslespill, billedlotto, leketøy. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre digitale 
medier. 
41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, 
lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, 
bredbånd, digital-TV, mobilet internett og andre digitale 
medier. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224331 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309486 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 djuice 

(730) Innehaver: 
 Djuice AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

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

FORNEBU, 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 mekanisiner for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklarnevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224332 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309487 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 djuice 

(730) Innehaver: 
 Djuice AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 

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

FORNEBU, 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 mekanisiner for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Annonse- og reklarnevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224333 
(151) Reg.dato.: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Søknadsnr.: 200309900 
(220) Inndato: 2003.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRATIGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRATIGA 

(730) Innehaver: 
 ICFuture AS , Postboks 6437 Forskningsparken, 9294 

Tromsø, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet; utarbeiding og gjennomføring av 
kurs og workshops. 
42 Utvikling av IT-programvare for bedriftsrådgivning 
og for undervisning innenfor områdene verdifastsettelse, 
strategiutvikling, kompetanseledelse, markedsorientering 
og innovasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224334 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200310956 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.30 US 7652796 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLEASUREFIND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLEASUREFIND 

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

Floor, CA91103 PASADENA, US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Online-annonseringstjenester, nemlig 
fremskaffelse av henvisninger til webområder ved hjelp av 
lister i søkemotorresultater på et globalt computernettverk. 
42 Elektroniske navigasjonstjenester, nemlig 
fremskaffe, tilby og levere søkemotortjenester for å oppnå 
data via et globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224335 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200310583 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROLL-RALLY NORGE 

(730) Innehaver: 
 MC-Entusiasters (MCEK) Klubb , Hukenveien 31, 0963 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224336 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200310584 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROLL RALLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROLL RALLY 

(730) Innehaver: 
 MC-Entusiasters (MCEK) Klubb , Hukenveien 31, 0963 

Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224337 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200307479 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKJOLD 

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Products SA , Quai Jeanrenaud 3, 2000 

NEUCHÂTEL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk, rå eller tilvirket, sigarer, sigaretter, 

eigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snus, 
tobakkerstatninger (ikke for medisinsk formål); artikler for 
røkere, sigarettpapir og sigarettmunnstykker, sigarettfiltere, 
tobakkbokser, sigarettetuier og askebegere, ikke av edelt 
metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; piper, 
lommeapparater for sigarettrulling, lightere, fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224338 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200307480 
(220) Inndato: 2003.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKJOLD 

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Products SA , Quai Jeanrenaud 3, 2000 

NEUCHÂTEL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk, rå eller tilvirket, sigarer, sigaretter, 

eigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snus, 
tobakkerstatninger (ikke for medisinsk formål); artikler for 
røkere, sigarettpapir og sigarettmunnstykker, sigarettfiltere, 
tobakkbokser, sigarettetuier og askebegere, ikke av edelt 
metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; piper, 
lommeapparater for sigarettrulling, lightere, fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224339 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200302649 
(220) Inndato: 2003.03.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BORLAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BORLAND 

(730) Innehaver: 
 Borland Software Corp , 100 Enterprise Way, Scotts Valley, 

CA 95066, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinprogrammer, nemlig, kompilatorer og 

assemblere, visuelle utviklingsprogram, dataprogram for 
maskinutvikling, verktøy og hjelperedskaper til bruk for å 
lage dataprogram, dataprogram for e-handel, Internett og 
web baserte dataprogram samt andre dataprogram, også 
dataprogram for utvikling av grafisk brukersnitt; 
programvare for utvikling av dataprogram, verktøy og 
hjelperedskaper for bruk til design, utvikling, skriving og 
implementering av spesifikke og generelle 
brukerprogrammer; programvare, verktøy og 
hjelperedskaper for programutvikling av objektorienterte 
kundeservere; databaser, serverdatabaser og software for 
databaseadministrasjon; object request broker (ORB) 
programvare, utviklingsverktøy og hjelperedskaper; 
programvare for utvikling, verktøy og hjelperedskaper for 
bruk i design og implementering av programmer for tilgang 
til og for bruk i forbindelse med lokalnett, organisasjonsnett, 
intranett, ekstranett, informasjonsnettverk for bedrifter, 
regionnett, Internett og globale sammenkoblede 
datanettverk forbundet ved vanlige og ulike protokoller; 
dataprogrammer for e-handel; programmerte dataverktøy 
for bruk i utvikling, vedlikehold, forsterking, ledelse og drift 
av datamaskinprogrammer og datamaskinsystemer, 
dataprogram som bruk som hjelperedskap; 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; innregistrerte 
dataprogrammer; brannslukningsapparater. 
16 Bøker, manualer, nyhetsbrev, magasiner, 
publikasjoner, tekniske bulletinger, journaler og andre 
trykksaker relatert til datamaskiner, datamaskin software, 
datamaskinsystemer, Internett, World Wide Web (WWW), 
intranett og datamaskin nettverk; papir, papp og varer laget 
av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer ag for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Handelsmesser; organisering, presentering og 
fremvisning av handelsmesser, -konferanser, -seminarer, 

og -møter for brukere vedrørende datamaskiner og 
datamaskinprogramvare. 
41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet i 
forbindelse med datamaskiner og datamaskin programvare; 
seminarer, klasser og kurs i programvare utvikling og 
tilrettelegging; konferanser, seminarer og møter for brukere 
vedrørende datamaskiner og datamaskinprogramvare; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Design og utvikling av dataprogramvare for 
andre; rådgivingstjenester i forbindelse med datamaskiner, 
datamaskinprogramvare, databaser og database 
administrasjon, nettverksarbeid, programmering og 
bruksutvikling, brukersnitt, kundeservere og fjernstyrte 
dataapplikasjoner, verktøy og hjelperedskaper for 
datasystemoperasjoner, globale nettverk for 
datainformasjon, driftsledelse, nettverksadgang til lokalt og 
utvidet område, administrasjon og ledelse av datasystemer, 
utvikling av verktøy og hjelpemidler, overvåkning, kontroll 
og administrasjon av datamaskinsystemer; vedlikehold og 
brukerstøtte tjenester for dataprogramvarer, nemlig 
telefonkonsultasjon, feilsøking i dataprogramvare, 
oppdatering av dataprogramvare, tilveiebringelse av 
elektroniske og direktekoblete oppslagstavler og 
referanseinformasjon og webområder, alle relatert til 
datamaskiner, datamaskinprogramvare og 
datamaskinsystemer; rådgivingstjenester for utvikling av 
datasystemer og programvare; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning samt utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling 
av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224340 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200310959 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSLO PATENTKONTOR 

(730) Innehaver: 
 Oslo Patentkontor AS , Holtegata 20, 0259 Oslo, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Publikasjoner; trykksaker. 
35 Rådgivning og konsulenttjenester vedrørende 
forretnings og bedriftsledelse, herunder bedriftsstrategier; 
økonomiske beregninger, forretnings- og 
bedriftsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger. 
41 Oversettelsesvirksomhet; organisering og ledelse 
av seminarer, symposium og konferanser; 
opplæringsvirksomhet. 
42 Rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
utarbeidelse av- og bistand knyttet til søknader om 
industriell rettsbeskyttelse (for andre); juridiske tjenester; 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) og teknisk 
konsultasjonsvirksomhet; overvåking av immaterielle 
rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224341 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200310960 
(220) Inndato: 2003.11.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSLO PATENTKONTOR AS 

(730) Innehaver: 
 Oslo Patentkontor AS , Holtegata 20, 0259 Oslo, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Publikasjoner; trykksaker. 
35 Rådgivning og konsulenttjenester vedrørende 
forretnings og bedriftsledelse, herunder bedriftsstrategier; 
økonomiske beregninger, forretnings- og 
bedriftsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger. 
41 Oversettelsesvirksomhet; organisering og ledelse 
av seminarer, symposium og konferanser; 
opplæringsvirksomhet. 
42 Rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
utarbeidelse av- og bistand knyttet til søknader om 
industriell rettsbeskyttelse (for andre); juridiske tjenester; 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) og teknisk 
konsultasjonsvirksomhet; overvåking av immaterielle 
rettigheter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224343 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200308286 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VON DUTCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VON DUTCH 

(730) Innehaver: 
 Hans Jørgen Juncker, Toftevej 18, 3060 Espergærde, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224344 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200308287 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.20 US 78/228,232 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEMENTS OF POWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEMENTS OF POWER 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte 
videobånd, lydbånd, CD'er og DVD'er med lyd og bilde 
innen feltene musikk, film- og fjernsynsopptak, 
direktesendte programmer, spillefilmer og animas] 
ons/tegnefilmer; spillefilmer innen kategoriene komedie, 
drama, action, eventyr og animasjon; spillefilmer for 
kringkasting på fjernsyn innen kategoriene komedie, 
drama, action, eventyr og animasjon; dataspillinnsatser 
(cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridge); og videospillkassetter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224345 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200308288 
(220) Inndato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACUGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACUGEN 

(730) Innehaver: 
 Eyetech Pharmaceuticals Inc , 500 Seventh Avenue, 

NY10018 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224346 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200304752 
(220) Inndato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OBSCURE REALITY OF BLACK 
ILLUSION 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OBSCURE REALITY OF BLACK ILLUSION 

(730) Innehaver: 
 Stig Bragstad, Sverres gate 17, 0652 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske produkter, sminke, parfymer, såper, 

neglelakk. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter. 
41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og 
kulturelle aktiviteter; produksjon av musikk, 
konsertvirksomhet, teatervirksomhet, filmproduksjon, 
utgivelse av bøker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224347 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200308500 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IONZYME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IONZYME 

(730) Innehaver: 
 Environ Skin Care CC , Access Park North Site, Kenilworth, 

Western Cape, ZA 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann. 
10 Medisinske apparater og instrumenter, inkludert 
galvanisk terapautiske apparater for behandling av huden. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224348 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200308501 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENVIRON 

(730) Innehaver: 
 Environ Skin Care CC , Access Park North Site, Kenilworth, 

Western Cape, ZA 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer og kosmetikk.
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224349 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200306583 
(220) Inndato: 2003.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAUPA 

(730) Innehaver: 
 Kaupa AS v/ Solveig Prestegard , Øvre Vollgate 9, 0158 

Oslo, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av mat med historie på internett. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Reg.nr.: 224350 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309014 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLE TOBIAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLE TOBIAS 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224351 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309015 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLARSIRKELPENDELEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLARSIRKELPENDELEN 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224352 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309225 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAPPOINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAPPOINT 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer for søking, gjenfinning, visning 
og analysering av geografisk og demografisk informasjon, 
og for oppretting og frembringelse av spesialtilpassede kart 
og andre fremvisninger av geografisk og demografisk 
informasjon. 
42 Kartleggingstjenester, nemlig opprettelse og 
laging av spesialtilpassede kart og andre fremvisninger for 
geografisk informasjon via trådløse nettverk og internett; 
datatjenester, nemlig tilby en spesialisert søkemotor for 
innhenting av geografiske data på et globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224353 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309018 
(220) Inndato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURASOFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURASOFT 

(730) Innehaver: 
 Russell Corp , 3330 Cumberland Boulevard S.E. Suite 800, 

GE30339 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, sportsklær; skjorter; pologensere, 

collegegensere, T-skjorter, jumpere; pullovere og 
strikkejakker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224354 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309195 
(220) Inndato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARL CHRISTENSEN OG BRØDRE
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARL CHRISTENSEN OG BRØDRE 

(730) Innehaver: 
 CCB Stål AS , Postboks 140, Furuset, 1001 Oslo, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

ubearbeidet eller halvbearbedet stål. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224355 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309226 
(220) Inndato: 2003.10.03 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.10 US 78/236,415 

2003.04.10 US 78/236,417 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONKER 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på 
datamaskiner og videospillmaskiner; dataspill innsatser 
(cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; 
videospillinnsatser (cartridge); videospillkassetter; 
forhåndsinnspilte videobånd , lydbånd, CD-er og DVD-er 
inneholdende lyd og bilde innen feltene musikk, live-
actionprogrammer, spillefilmer og animasjonstegnefilmer; 
spillefilmer innen kategoriene komedie, drama, action, 
eventyr og animasjon; og spillfilmer for kringkasting på 
fjernsyn innen kategoriene komedie, drama, . action, 
eventyr og animasjon. 
41 Tilby et online magasin og en nettside 
inneholdende informasjon vedrørende emnene dataspill, 
science fiction, spill og underholdning; tilby informasjon 
online relatert til dataspill og datamaskinforbedringer for 
spill; underholdningstjenester, nemlig tilby et online 
dataspill; produksjon og distribusjon av spillefilmer og 
fjernsynsprogrammer; og underholdning i form av løpende 
fjernsynsprogrammer innen feltene dataspill, science 
fiction, spill og underholdning. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224356 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200305903 
(220) Inndato: 2003.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pt 

(730) Innehaver: 
 PGI SA , Avenue C F Ramuz, 43, 1009 PULLY, CH 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224357 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309191 
(220) Inndato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 7up ICE 

(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  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224358 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309145 
(220) Inndato: 2003.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTHROGENESIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTHROGENESIS 

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

US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Biologisk vev, nemlig blod, stamceller, 
navlestrenger og morkaker for vitenskaplig forskning, 
laboratorieforskning og medisinsk forskning. 
5 Biologisk vev til bruk ved etterfolgende 
implantasjon, nemlig blod, stamceller, navlestrenger og 
morkaker for medisinsk og klinisk bruk. 
42 Utvikling av ny teknologi for andre på området 
genomisk bioteknologi. 
44 Innsamling og konservering av menneskelig blod, 
navlestrengblod, stamceller navlestrenger og morkaker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224359 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309146 
(220) Inndato: 2003.09.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.06.25 US 76/525,366 
(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: 
 Celgene Corp , 7 Powder Horn Drive, NJ07059 WARREN, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 1 Biologisk vev, nemlig blod, stamceller, 
navlestrenger og morkaker for vitenskaplig forskning, 
laboratorieforskning og medisinsk forskning. 
5 Biologisk vev til bruk ved etterfolgende 
implantasjon, nemlig blod, stamceller, navlestrenger og 
morkaker for medisinsk og klinisk bruk. 
42 Utvikling av ny teknologi for andre på området 
genomisk bioteknologi. 
44 Innsamling og konservering av menneskelig blod, 
navlestrengblod, stamceller navlestrenger og morkaker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224360 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200308936 
(220) Inndato: 2003.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

K-1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 K-1 

(730) Innehaver: 
 Arne Leon Bjørndal, Høybråtenstien 2B, 1088 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill, leketøy og sportsartikler; 

kampsportsartikler; treningsutstyr, -drakter, -hansker; 
bokesutstyr, -puter; treningsapparater. 
35 Nettbutikk med salg av spill, leketøy og 
sportsartikler, kampsportsartikler, treningsutstyr, -drakter, -
hansker, boksesekker, -puter og treningsapparater. 
42 Webdesign og konsulentvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224361 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309190 
(220) Inndato: 2003.10.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 eltime 

(730) Innehaver: 
 Eltime As , Kanalveien 119, 5068 Bergen, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske  og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,  
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater 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.  
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av  bedrifter; kontortjenester; salg 
av elektrisk kraft og energi.  
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger  med fast eiendom; 
kraftmeglingstjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224362 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200310586 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Roller King 

(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. 
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; ferdigretter; pizza. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224363 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309488 
(220) Inndato: 2003.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUTOPLUG REKVISITA 

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

(730) Innehaver: 
 Autofil v/Lars Børgil Ragnvaldsen , 8146 Reipå, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av hydrauliske koblinger, slanger, 

bilrekvisita og slitedeler. 
37 Service på dekk, utleie av bilverktøy. 
39 Utleie av tilhengere og lifter. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224364 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200205266 
(220) Inndato: 2002.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Leiv Vidar PØLSEMAKERI 

(730) Innehaver: 
 Leiv Vidar AS , Postboks 254, 3502 Hønefoss, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224365 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200310587 
(220) Inndato: 2003.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LET THE GOOD FOOD ROLL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LET THE GOOD FOOD ROLL 

(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. 
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; ferdigretter, pizza. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224366 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200308502 
(220) Inndato: 2003.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORAL-B BRIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORAL-B BRIGHT 

(730) Innehaver: 
 Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories) , 4 

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

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

 3 Munnpleieprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Reg.nr.: 224367 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309074 
(220) Inndato: 2003.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRISPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRISPORT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk. 
29 Næringsmiddel av animalsk opprinnelse. 
32 Andre preparat til fremstilling av ikke 
alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224368 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309075 
(220) Inndato: 2003.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUTRIMELK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUTRIMELK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk. 
29 Næringsmiddel av animalsk opprinnelse. 
32 Andre preparat til fremstilling av ikke 
alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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(111) Reg.nr.: 224369 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309077 
(220) Inndato: 2003.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PASSION & TECHNOLOGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PASSION & TECHNOLOGY 

(730) Innehaver: 
 Towercast SA , 104 Avenue du President Kennedy, F-

75016 Paris, FR 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater og instrumenter for overføring, mottak, 
opptak og behandling av lyd og bilder; antenner, master for 
trådløse antenner, fjernsyn og telefonreleer, overføringssett 
(telekommunikasjon). 
37 Konstruksjon og installasjon av bygninger for 
kringkasting av radio- og fjernsynsprogrammer. 
38 Kringskasting av radio- og fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Reg.nr.: 224370 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200309078 
(220) Inndato: 2003.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOWERCAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOWERCAST 

(730) Innehaver: 
 Towercast SA , 104 Avenue du President Kennedy, F-

75016 Paris, FR 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Apparater og instrumenter for overføring, mottak, 
opptak og behandling av lyd og bilder; antenner, master for 
trådløse antenner, fjernsyn og telefonreleer, overføringssett 
(telekommunikasjon). 
37 Konstruksjon og installasjon av bygninger for 
kringkasting av radio- og fjernsynsprogrammer. 
38 Kringskasting av radio- og fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Reg.nr.: 224371 
(151) Reg.dato.: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Søknadsnr.: 200310677 
(220) Inndato: 2003.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEPUY SPINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEPUY SPINE 

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

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

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

 10 Ortopediske artikler; ortopediske implantater og 
benpodingsmateriale; kirurgiske instrumenter til bruk i 
ortopediske prosedyrer; en komplett skala med medisinske 
innretninger og instrumenter for å behandle pasienter med 
spinale plager forårsaket av degenererende sykdommer, 
misdannelser, traumer og sportsrelaterte skader. 

(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 224342 
(151) Reg.dato.: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Søknadsnr.: 200409092 
(220) Inndato: 2004.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

(730) Innehaver: 
 Marianne Erikson, Rådhusgata 17, 1632 GAMLE 

FREDRIKSTAD, NO 
(450) Kunngjøringsdato  40/04, 2004.09.27 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven § 51. 
 

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

(111) Int.reg.nr: 0261998 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200308477 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COTE D'OR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COTE D'OR 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Belgium SA , Chausse de Bruxelles 450, 1500 

HALLE, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Confectionery, chocolate and biscuit products 
and goods. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0582440 
(151) Int.reg.dato: 1992.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2002.01.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2001.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200115086 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PACHA 

(730) Innehaver: 
 Nube SL , Beethoven 15, 1° 5a, 08021 Barcelona, ES 

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

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

 41 Night club and cabaret services. 
42 Hotel services. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0588593 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200308471 
(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:  
 Mustek 

(730) Innehaver: 
 Mustek Optic-Computer & Communikation International 

GmbH , Hansemannstrasse 63, 41468 NEUSS, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scanners (electrical apparatus for scanning 
images and texts) and recorded computer programs for 
scanners. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0600800 
(151) Int.reg.dato: 1992.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2002.11.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200302030 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECD EUROPEAN CATERING DISTRIBUTORS 

(730) Innehaver: 
 Servicebund Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co 

KG , Friedhofsallee 126, D-23554 Lübeck, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Detergents; laundry bleach; cleaning, polishing, 
grease removing and abrasive products; soaps, perfumery, 
essential oils; body care and beauty products, hair lotions; 
dental hygiene products. 
5 Pharmaceutical and veterinary products, 
chemicals for sanitary purposes; dietetic goods for children 
and the sick; plasters, bandages; products for filling and 
impressions for dental purposes; disinfectants; herbicides 
and insecticides. 
29 Meat, fish, fruits, vegetables, poultry and game 
deep frozen; meat extracts, tinned meat, fish, vegetables, 
mushrooms and fruits, including preserved in vinegar; fried 
potatoes, extrafine meat, fish, fruit and vegetables salads in 
tins; cooked and dried fruits and vegetables; meat, fish, 
jellied fruits and vegetables, tomato concentrate; jams, 
eggs; dried vegetables for consumption; milk and dairy 
products, namely butter, cheese, fresh cream, yoghurt, 
powdered milk for alimentary purposes, tinned milk, 
condensed milk, soybean oil for alimentary purposes, 
edible oils and fats, margarine, oil for frying; pickles; edible 
gelatine. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes; flour and cereal preparations (excluding 
animal feed), semolina, oat flakes, cornflour for alimentary 
purposes, breadcrumbs; pasta; pies, rusks; bread, biscuits, 
cakes, pastry and confectionery, ice cream, honey, 
molasses, baker's yeast, baking powder, flan in powder 
form, salt for food, mustard, pepper, vinegar, sauces 
(except salad dressings); spices; cooling ice (excluding 
chemical refrigerants. 
31 Agricultural, horticultural and silvicultural products 
included in this class, namely seeds, seed house products 
and other reproduction material, fresh fruit and vegetables, 
live plants and natural flowers, rough timber, live animals, 
animal feed, malt. 
32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water, 
syrups and other non-alcoholic preparations for making 
beverages included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0606669 
(151) Int.reg.dato: 1993.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2003.04.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200206896 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANA 

(730) Innehaver: 
 Fiere E Comunicazioni SRL , 14, via San Vittore, I-20123 

Milano, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish; mollusks and crustaceans (not live); 
poultry and game; meat extracts; canned meat; preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; jellies; jams; eggs; 
cheese; butter; yogurt; edible oils and fats; pickles. 
30 Cake mix; farinaceous food pastes; candy; 
coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; flours; cereal-based 
products; bread; cookies and biscuits; cakes; pastry 
articles; pralines; ice cream; honey; treacle; pepper; 
vinegar; sauces; spices; ice 
31 Live mollusks and crustaceans. 
33 Wines; alcohols; liqueurs; alcoholic beverages. 
35 Organization of exhibitions and fairs for 
commercial and advertising purposes. 
41 Organization of fairs and exhibitions for cultural 
and educational purposes; educational and teaching 
services; organization of conferences, cultural conventions 
and debates in the field of culture, economics and 
corporate organization; cultural activities in connection with 
medicine and science; organization of competitions with 
prize awards. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0655869 
(151) Int.reg.dato: 1996.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.05.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200308472 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

READYCULT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 READYCULT 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA , Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Microbiological diagnostic preparations, in 
particular, culture broths and culture media. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0727477 
(151) Int.reg.dato: 2000.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200308473 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYSTERY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYSTERY 

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

KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0734468 
(151) Int.reg.dato: 2000.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308474 
(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:  
 Advanced Door Care 

(730) Innehaver: 
 Boon Edam BV , Ambachstraat 4, NL-1135 GG Edam, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal revolving doors; non-automatic turnstiles 

made of metal. 
9 Automatic revolving doors; non-metallic 
automatic turnstiles. 
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic 
turnstiles not made of metal. 
37 Maintenance and repair services related to the 
products mentioned in classes 6, 9 and 19. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0741232 
(151) Int.reg.dato: 2000.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308475 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOON EDAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOON EDAM 

(730) Innehaver: 
 Boon Edam BV , Ambachstraat 4, NL-1135 GG Edam, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Automatic and non-automatic revolving doors of 

metal. 
11 Equipment, apparatus and installations for 
producing air curtains. 
19 Automatic and non-automatic revolving doors, 
not of metal. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0743296 
(151) Int.reg.dato: 2000.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200014138 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2000.04.26 CH 475938 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJ 

(730) Innehaver: 
 GA Modefine SA , Via Penate 4, 6850 MENDRISIO, CH 

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

NO 
Studio Rapisardi SA , Via Ariosto 6, 6900 LUGANO, CH 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
8 Hand-operated hand tools and implements; 
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; 
razors. 
9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency 
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire extinguishers. 
14 Precious metals and their alloys as well as goods 
of precious metals or coated therewith not included in other 
classes; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printing products; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (excluding apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); playing cards; printing type; printing blocks. 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins, pelts 
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not 
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker, 

horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or of 
plastic materials. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes. 
24 Woven fabrics and textile goods not included in 
other classes; bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; 
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial 
flowers. 
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles 
not included in other classes; Christmas tree decorations. 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising services for third 
parties in connection with the marketing and sale of 
perfumery shops and shops for cosmetic articles, 
household products, housework products, optical articles, 
timepieces, jewelry, stationery, leatherware, furnishing 
articles, articles for the house, woven fabrics and textile 
products, clothing and footwear, games and toys, sporting 
articles, foodstuffs, smokers' articles; services in connection 
with the management of perfumery shops and shops for 
cosmetic articles, household products, housework products, 
optical articles, timepieces, jewelry, stationery, leatherware, 
furnishing articles, articles for the house, woven fabrics and 
textile products, clothing and footwear, games and toys, 
sporting articles, foodstuffs, smokers' articles. 
42 Consultancy services in connection with interior 
and exterior decoration of shops or for shops, designing 
services for shop interiors, exteriors, furnishings and signs 
for third parties; restaurant services (food services), 
temporary accommodation; research in the field of 
cosmetology, photographic reporting, information on 
fashion, rental of clothing, fashion designer services and 
designing of articles for decoration and for the home; styling 
(industrial design); creation of designs; beauty parlors. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.27 - 40/04

 

52 
 

(111) Int.reg.nr: 0764805 
(151) Int.reg.dato: 2001.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200112177 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2000.09.07 DK VA 2000 03798 
(540) Gjengivelse av merket: 

STIWEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STIWEX 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hand tools and implements (hand operated); 

cutlery; side arms; razors; spatulas; palette knives; stain 
removal tools of paint (hand tools). 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials, 
including troughs for colours and brushes and gloves for 
painters; typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); playing cards; printers' type; printing blocks; paint 
brushes; house painters' rollers and parts and accessories 
therefor; artists' water-colour saucers; brushes for paints; 
artists' brushes; paintings; canvas for painting; palettes for 
painters; brushes for writing, painters' easels. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; cushions to be placed where painting is in 
progress. 
21 Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes, including dish-washing brushes, toilet 
brushes, brushes for cleaning tanks and containers, and 
brushes for cleaning body cavities, shoes, parts of 
machines and brush goods; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes, brushes for papers (terms incomprehensible 
according to the international bureau - rule 13.2)b) of the 
common regulations); materials for brush-making; brush 
instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0769778 
(151) Int.reg.dato: 2001.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.10.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2002.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200302031 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELP 

(730) Innehaver: 
 Legler SpA , Via San Clemente, 53, I-24036 Ponte S. 

Pietro, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins, hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headwear. 
35 Advertising; business management; commercial 
administration; office tasks; services in connection with the 
management of shops retailing clothing articles and 
footwear; advertising services for the benefit of third parties 
in connection with the marketing and sale of clothing 
articles and footwear. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0780825 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200206140 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.14 IT MI2002C 001489 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAR 

(730) Innehaver: 
 Star Stabilimento Alimentare SpA , Via Matteotti, 142, I-

20041 Agrate Brianza, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; 
animal feed; malt. 
32 Beers; mineral and sparkling water and other 
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0781921 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200206626 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.26 DE 301 67 548.1/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALLA 

(730) Innehaver: 
 Inspirion GmbH , Zum Panrepel 39, D-28307 Bremen, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Water wings, swimming rings. 

16 Document folders, time management systems 
(non-electronic) (diary), visiting card cases. 
20 Air mattresses. 
22 Hammocks. 
27 Beach mats. 
28 Games, toys, in particular dolls, stuffed animals, 
balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, board games, 
building blocks, games of skill, puzzles, travelling games, 
model vehicles, kites for kids, water toys, throwing toys, 
beach balls (inflatable), yoyos, rubber balls, toy bags. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0782120 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200305824 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOMETRICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOMETRICS 

(730) Innehaver: 
 Jomed GmbH , 29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 

Rangendingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Doppler ultrasonic guidewires; temperature 
measuring guidewires; volume measuring guidewires; 
imaging guidewires. 
10 Doppler ultrasonic catheters; temperature 
measuring catheters; blood velocity measuring guidewires 
and blood velocity measuring catheters; volume measuring 
catheters; blood pressure measuring guidewires and blood 
pressure measuring catheters; imaging catheters; 
diagnostic processing apparatus for medical purposes; 
doppler ultrasonic guidewires for medical use, temperature 
measuring guidewires for medical use, volume measuring 
guidewires for medical use and imaging guidewires for 
medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0782613 
(151) Int.reg.dato: 2001.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200207056 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2001.05.14 RU 2001714219 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YUKOS 

(730) Innehaver: 
 Otkritoe actionernoe obchestvo "Neftianaya companiya 

YUKOS" , 26, rue Lenine, Neftejugansk, 626430 Hanty-
Mansiiskiy région autonome, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for industrial and scientific 

use, including chemical agents improving the 
characteristics of exploitation (use) of lubricants, engine 
fuels, greases, bitumens;  synthetic substances used for 
absorbing oils; chemical agents for removing carbon 
deposits from engines; fluids for hydraulic systems; 
chemical additives for drilling muds; chemical additives for 
engine fuel; chemical additives improving engine fuel 
combustion; brake fluids; chemical products for purifying oil; 
chemicals used for breaking down and and separating oils; 
products enabling fuel to be used economically; benzene 
derivatives; coolants. 
2 Products protecting metals against corrosion, 
including anticorrosive strips, anticorrosive oils, 
anticorrosive substances, anticorrosive consistent greases, 
bitumen varnish, protective coatings for the frames and 
chassis of means of transport, protective agents for metals, 
mastics. 
3 Cleaning, polishing, degreasing and abrading 
preparations, cleaning fluids for window panes including 
windscreens; preparations for removing corrosion; 
preparations for maintaining the appearance of motor cars. 
4 greasing ingredients, included petroleum bitumen 
for industrial use, anti-slip preparations for belts, technical 
vaseline, greasing ingredients, lubricating oils, technical 
oils, motor oil, degreasing liquids, petroleum and petroleum 
gas; natural gas, heating gas; fuels (including engine fuels), 
also benzene, heating gas, petroleum gas, fuels, burning 
oils, carburetted mixtures including non-chemical 
carburetted additives for motor fuel, fuel gases, diesel fuel, 
liquid fuel, kerosene, fuel oil, engine fuel, petroleum, 
including processed petroleum, petroleum gas, lighting fuel, 
gas for lighting, coke, aviation fuel, fuel for marine 
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propulsion sets. 
6 Mobile metallic elements and structures; metallic 
loading hoppers; bottles; drums; containers; metal 
containers for liquid fuel; metallic collectors for conduits; 
metallic containers for transportation and storage, including 
floating containers; platforms; trays; pallets of metal for 
transporting goods; conduits; non-luminous, non-
mechanical metal road signs. 
7 Equipment for treating (recovering) industrial 
waste (refining waste). 
9 Catadioptric disks for preventing road accidents, 
for attachment to clothing; luminous or mechanical road 
signs. 
16 Paper, cardboard and articles of paper and 
cardboard, plastic packaging materials not included in other 
classes, including bags, envelopes,  plastic bags and paper 
articles for packaging purposes; packaging paper, 
cardboard  printed matter, including brochures, graphic 
prints, printed articles, including periodical editions, greeting 
cards; office supplies. 
21 Pots made of plastic with screw-on lids. 
25 Uniforms, aprons. 
35 Advertising; management of commercial activity, 
including studies concerning business-related transactions; 
import-export agencies; management support for 
commercial or industrial operations; running of commercial 
companies on the basis of transfer of powers from the 
executive organs; advice in the field of business 
organisation and management; collection and 
systematisation of information in computer databases; 
marketing of goods through intermediaries. 
37 Petrol stations, including vehicle cleaning and 
washing, repair and maintenance of means of transport, 
anti-corrosive treatment, reconditioning of engines, 
vehicles, reconditioning and repair of pneumatic tyres, tyre 
treads, restoration (regeneration) of polluted mud basins, 
construction and maintenance of pipelines, exploitation of 
mineral resources including petroleum and gas, well drilling.
38 Electronic mail, transmission of messages and 
images by computer means. 
39 Transport (displacement), including utilisation of 
means of transport and transport operations for petroleum 
and its processed products by road, air, water and rail using 
these means of transport; utilisation of pipelines and 
transport of petroleum via pipelines; utilisation of gas 
pipelines and gas transportation by gas pipelines; storage, 
packaging and delivery of goods; resupplying of vehicles; 
gas transport work. 
40 Information concerning machining of materials, 
processing of petroleum and gas, waste transformation. 
42 Programming, perfection and development of 
software, creation of computing programmes, geological 
studies, testing of wells services offered by motels; 
ecological studies and expertise activities; quality control 
services; certification of the quality of materials, fuel, 
petroleum and natural gas. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0782632 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200207064 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATRIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATRIUM 

(730) Innehaver: 
 KERAMAG Keramische Werke AG , Kreuzerkamp 11, D-

40878 Ratingen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 bidets (wall mounted and standing models), 
water closets (wall mounted and standing models), flushing 
tanks, urinals, bath tubs, shower tubs, hip-bath tubs, 
whirlpools, airpools and pool systems composed of these 
goods, steam baths, shower attachments, steam 
generators and systems composed of these goods, 
electronic urinal flushing systems; accessories, namely 
toilet seats, shower seats, fittings for sanitary ceramics, 
including washstand fittings and parts, shower fittings and 
parts, shower cabins, shower separations, shower systems 
composed of these goods, included in this class; bidet 
seats, urinal covers, mounting attachments (included in this 
class). 
20 Bathroom furniture, especially furniture for 
washstands, mirrors. 
21 Accessories, namely glass holders with and 
without glasses, soap holders, soap trays, towel holders, 
towel rings, towel hooks, bath towel holders, tub grips, toilet 
brush sets. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0782637 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200207067 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.19 BX 704059 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALPHA LOGICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALPHA LOGICA 

(730) Innehaver: 
 Alpha Logica SA , Avenues des Phalènes 26, B-1000 

Brussel, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods made 
of or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes, such as 
handbags, folding bags, rucksacks, satchels, duffle bags, 
shoulder bags, sports bags, travelling sets, toiletry bags 
(empty), (empty) vanity-cases (empty), wheeled bags, 
children's bags, fancy bags, beach bags, travelling bags; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0782701 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200207076 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMBEDDED WORLD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMBEDDED WORLD 

(730) Innehaver: 
 WEKA Fachzeitschriften-Verlag GmbH , Gruberstrasse 

46a|, D-85586 Poing, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0782702 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200207077 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Alpha group 

(730) Innehaver: 
 Alpha Management GmbH Administration & Logistics & 

Production Holding , Geitlingstrasse 20, D-47228 Duisburg, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software. 

39 Storage of goods; warehousing; storage; 
haulage; packaging of goods; freight forwarding. 
40 Waste recycling. 
42 Consultancy in the field of computer hardware; 
computer programming. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0784407 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200207928 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.24 DK VA 2002 00339 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOMBAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOMBAT 

(730) Innehaver: 
 R82 A/S , Parallelvej 6, 8751 GEDVED, DK 

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

orthopedic articles, technical aids for handicapped persons, 
mobility aids, chairs especially adapted for handicapped 
persons, such as working, office and easy chairs and parts 
and fittings for these goods (not included in other classes). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0784408 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200207929 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.01.24 DK VA 2002 00340 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLAMINGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLAMINGO 

(730) Innehaver: 
 R82 A/S , Parallelvej 6, 8751 GEDVED, DK 

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

orthopedic articles, technical aids for handicapped persons, 
aids specially adapted for handicapped persons for 
washing and bathing and stools, such as raised toilet seats, 
chairs, stools and seats and parts fittings for these goods 
(not included in other classes). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0785588 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200208843 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.28 DE 302 16 277.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPRING SPREAD 

(730) Innehaver: 
 Innovative-Vision-Group AG , Industriestrasse 6, D-82110 

Germering, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telecommunications. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0785757 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200208893 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HK 

(730) Innehaver: 
 HK Ruokatalo OYj , Kaivokatu 18, SF-20520 Åbo, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
30 Coffee, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0786066 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200209126 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.20 IT MC 2002 C 000038 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROfilo 

(730) Innehaver: 
 Button's Review Srl , Via del Monastero 15, I-60022 

Offagna (AN), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 23 Yarn and thread skeins for textile use. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0786610 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200209359 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.16 DE 302 24 836.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOAP IDEAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOAP IDEAS 

(730) Innehaver: 
 Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG , Zweifaller Strasse 120, D-

52224 Stolberg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; cosmetics, essential oils, perfumery, 
hair lotions; dentifrices. 
14 Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0786812 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200209542 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.13 DE 302 29 213.6/09. 
(540) Gjengivelse av merket: 

iQSuite 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 iQSuite 

(730) Innehaver: 
 Group Technologies AG 

Ottostrasse 4 
76227 KARLSRUHE 
DE 

(740) Fullmektig: 
 Reinhardt Söllner Ganahl , Hausen 5b, 85551 KIRCHHEIM, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing programs and computer 
software, including software for the protection of electronic 
communication (e.g. electronic mail communication or voice 
mail communication) against computer virus and other 
undesirable contents, software for organizing electronic 
communication (e.g. e-mail communication or voice mail 
communication) or software for controlling, monitoring, 
configuration or administration of systems for electronic 
communication (e.g. electronic mail communication or voice 
mail communication). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0788039 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200210222 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.24 DE 30220746.5/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVA METROPOLIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVA METROPOLIS 

(730) Innehaver: 
 Leipziger Messe GmbH , Leipzig, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Booking of seats for shows; lending libraries, 

rental of audio equipment, of show scenery, of video 
cameras, of radio and television sets, of movie projectors 
and accessories, of sound recordings, of lighting apparatus 
for theatrical sets or television studios; rental of videotapes; 
rental of video cassette recorders. 
43 Rental of meeting rooms; rental of transportable 
buildings. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0788905 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200210730 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.10.31 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.05 BX 710019 
(540) Gjengivelse av merket: 

ETEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ETEX 

(730) Innehaver: 
 Etex Group SA , Avenue de Tervuren 361, B-1150 Brussel, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Sealing, packaging and insulating materials. 
19 Non-metallic building materials made of stone, 
cement, concrete, fibre cement, plaster, terra cotta or of 
plastics; non-metallic roofings and linings for building 
purposes; non-metallic rigid pipes for building; non-metallic 
drain pipes, troughs, gutters, conduits and chutes, all these 
goods being non-metallic, their parts and accessories (not 
included in other classes). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0790136 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200211407 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.21 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.05 DE 302 05 204.6/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEPLA ALFIT 

(730) Innehaver: 
 MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH & Co KG , 

Egerländer Strasse 2, D-64354 Reinheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Ornamental hardware of plastic, wood or 
combinations thereof or primarily made of plastic or wood 
with the addition of metal. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0790537 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200211737 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 apx 

(730) Innehaver: 
 PIVA SrL , 145, Via Levada, I-31040 Pederobba (Treviso), 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, sportswear, footwear, footwear for 
sports, footwear for snowboard. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0790595 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200211756 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.28 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.08 IT MI2002C 008123 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLANTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATLANTIC 

(730) Innehaver: 
 Antonio Merloni SpA , Via Veneto, 116, 60044 FABRIANO 

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

 7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs. 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; 
9 apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; data processing equipment and 
computers; 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0792610 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200212700 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.12.26 
(300) Søknadsprioritet: 2002.02.28 BX 711219 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 essent 

(730) Innehaver: 
 Essent NV , Utrechtseweg 310, 6812AR ARNHEM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Heating and hot water apparatus, such as central 

heating installations, water heaters, boilers, heaters and 
stoves; combined heat and power installations; solar 
collectors; water filtering installations; filters (parts of 
household or industrial installations); electric tumble dryers; 
ovens; microwave ovens; cookers and cooking installations.
37 Building: plumbing; cleaning services; installation, 
maintenance and repair of  gas, (hot) water and heating 
installations, appliances and apparatus, lighting installations 
and heating installations; installation, maintenance and 
repair of alternative energy production installations and 
machines; rental of washing machines and dishwashers; 
laying of cables and pipelines. 
39 Transport and storage of goods; services of an 
energy company, namely the transport and distribution of 
electricity, gas, heat and water; providing electricity; 
transport of gases, liquids and solid substances through 
pipelines; transport and unloading of waste; technical 
consultancy and information regarding the supply of 
energy, the use of energy, heat and water supply; 
consultancy and information regarding efficient use of 
energy, electricity, heat and water supply. 
40 Generating, production and conversion of energy 
and electricity; waste processing, including the reuse, 
recycling and processing of waste products and gas from 
tips; processing of waste; recycling of refrigerators; 
processing of manure; waste combustion and waste 
destruction; sorting of waste and recyclable raw materials; 
consultancy on the subject of waste processing; water 
purification; rental of gas, water and heating installations, 
appliances and apparatus. 
42 Research and studies regarding energy-saving 
generation techniques, the reuse and processing of waste 
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products, gas from tips and manure; automation services 
and consultancy; consultancy in the field of environmental 
protection; quality control; examination of (inter alia) 
electrical installations, gas, water supply and heating 
installations, appliances and apparatus; information on the 
subject of electricity consumption and power failures to 
user, also in the context of the prevention of said power 
failures, as well as in the context of analyzing power 
consumption, the supply of electricity and making of 
forecasts relating to power consumption; damage 
assessments. 
45 Consultancy in the field of security; monitoring by 
a control centre. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0795091 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200301510 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.10 DE 302 23 899.9/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALWAYS A TEAM. 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALWAYS A TEAM. 

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

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling 
of electricity; optical, measuring, signalling, controlling or 
teaching apparatus and instruments (included in this class); 
apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; machine-run data 
carriers; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
25 Clothing, headgear, footwear. 
28 Games, toys; gymnastic and sports equipment; 
gymnastics and sports articles (included in this class). 
35 Advertising and business management; running 
of a database, collecting and providing of data; sale of 
books, magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collecting and providing of 
news and information. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
projecting and planning services relating to equipment for 
telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0795092 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200301511 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.10 DE 302 23 900.6/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

A WINNING PARTNERSHIP. 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A WINNING PARTNERSHIP. 

(730) Innehaver: 
 Deutche Telekom AB , Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 

Bonn, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling 
of electricity; optical, measuring, signalling, controlling or 
teaching apparatus and instruments (included in this class); 
apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; machine run data 
carriers; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or printed 
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching 
material (except apparatus); office requisites (except 
furniture). 
25 Clothing, headgear, footwear. 
28 Games, toys; gymnastic and sports equipment; 
gymnastics and sports articles (included in this class). 
35 Advertising and business management; running 
of a database, collecting and providing of data; sale of 
books, magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 
38 Telecommunication; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; collecting and providing of 
news and information. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base; rental services 
relating to data processing equipment and computers; 
projecting and planning services relating to equipment for 
telecommunication. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797766 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200303008 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ecco 

(730) Innehaver: 
 Ecco Sko A/S , Industrivej 5, 6261 BREDEBRO, DK 

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

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

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes, 
waterproof and water repellent leather and leather like 
materials; skins and hides; trunks, travelling bags, 
handbags, shoulder bags, sporrans, waist bags, rucksacks, 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; and parts and accessories (not 
included in other classes) for all the aforesaid goods. 
35 Retail services, including especially sale of 
footwear, clothing, headgear, leather articles, spectacles, 
sunglasses, watches and of preparations for the care of 
footwear, leather articles and skins. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0800251 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200304385 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.03 IT MI2002C 008518 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAPEI KERABOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAPEI KERABOND 

(730) Innehaver: 
 Mapei SpA , 22, Via Cafiero, I-20158 Milano, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Industrial chemicals; chemicals used in science; 

chemicals for photography; chemicals for use in agriculture, 
horticulture and forestry; artificial and synthetic resins; 
dispersions of plastics; unprocessed plastic materials (in 
powder, liquid or paste form); soil fertilisers and artificial 
fertilisers; fire extinguishing products; tempering 
substances; chemical preparations for welding; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesive substances for industrial use; antifreeze; anti-
incrustants; brake fluids; chemical additives for fuels. 
17 Guttapercha; elastic gum; balata and substitutes; 
products made of guttapercha and made from gum; plastic 
sheets, plates and bars; asbestos; raw and semi-processed 
mica; materials for hermetically stuffing, stopping and 
insulating; non-metallic flexible pipes; electric, thermal and 
acoustic insulators; insulating cloth; asbestos fabrics. 
19 Building materials; natural and artificial stones; 
bricks; roof tiles; tiles; cement; lime; mortar; plaster and 
gravel; sandstone and cement pipes; road building 
materials; asphalt; pitch and bitumens; transportable 
constructions; monuments of stone; chimneys; semiworked 
wood; construction wood; beams; pins; panels; veneers; 
plywood; building glass; glass sheets; glass tiles; products 
for applying tiles. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801095 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200304925 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.15 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 BX 720924 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOELST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOELST 

(730) Innehaver: 
 Rolf Edward Goelst, Lorentzstraat 11, NL-6716 AD Ede, NL

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electrical devices for opening and closing 

curtains and other separations. 
20 Curtain rails, curtain rods, curtain rings, curtain 
rollers, curtain tie-backs, curtain hooks; curtain holders, not 
of textile material; hand-operated devices, not of metal, for 
opening and closing curtains and other separations; slatted 
indoor blinds; blinds, not included in other classes. 
24 Curtains and roller blinds of textile or plastic 
material; curtain holders of textile material. 
37 Building construction; repair; installation services.

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801295 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200305063 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.05 BX 710945 
(540) Gjengivelse av merket: 

DINION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DINION 

(730) Innehaver: 
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH , 85504 OTTOBRUNN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric apparatus and instruments for recording, 
reproduction and amplification of sound and/or images; 
video recorders, digital or not; cameras; semi-conductors, 
integrated circuits (ICs) and chips, including image sensors; 
software. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0801547 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200305265 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.25 DE 302 36 822.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AEG 

(730) Innehaver: 
 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH , Bockenheimer 

Landstrasse 101, 60325 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Generators of electricity, current generators, 
emergency generators, alternators, superchargers; pumps 
(parts of machines or motors), pumps for heating 
installations, blowing engines, air suction machines. 
8 Cutlery for eating, cooking and serving, knifes; 
hand tools (manually operated) especially home and 
kitchen utensils for hammering, screwing, drilling, grinding, 
pulling, hacking, scraping, gripping. 
9 Electric cables, connectors and adapters, 
batteries, laser measuring devices, sunglasses, binoculars. 
14 Clocks. 
16 Paper coffee filters. 
21 Home and kitchen utensils for milling, pressing, 
stirring, mixing, utensils for home and kitchen (not of 
precious metal or coated therewith), pots, pans, hot pots 
(not electrically heated) coffee filters (non-electric). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801694 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200305314 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.12 CH 506355 
(540) Gjengivelse av merket: 

UTN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UTN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical, dental and veterinary implants, 

instruments and apparatus, (including artificial limbs, eyes 
and teeth); intramedullary nails, bone screws and plates, 
angular plates, intramedular nails, compression plates, nuts 
for screws, suture clips, washers for screws, transpedicular 
screws, clasps for spondylolysis, splints, cerclage wires, 
spinal column implants, bone saws and burrs, swing saws, 
saw blades, drill-bits, drill bit guides, taps for screws, bone 
retractors, bone forceps, forceps for repositioning, surgical 
pliers, forceps elevators, bone scrapers, osteotomes, 
impactors, screwdrivers, spanners, height rods, length 
gauges for screws, bone hooks, plate tighteners, tweezer 
forceps for screws, drilling jigs, periosteal elevators, 
extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy chisels, 
clip extractors, internal and external fixators, emergency 
pelvic clamps, screwing appliances, centering sleeves, 
protective sleeves; sterilizing trays for instruments and 
implants; radiographs for medical diagnosis; orthopaedic 
articles; suture materials; endoprostheses, particularly 
endoprostheses for joints, more specifically hip, knee, 
shoulder, elbow, hand and foot endoprostheses, condylar 
head prostheses; diaphyseal plugs; apparatus and 
instruments used in stereotaxic surgery and controlled by 
electronic computers; artificial bones for implantation, 
artificial bone parts to be implanted in natural bones; 
implants, instruments and apparatus for osteosynthesis, 
traumatology and for musculoskeletal surgery, in particular 
maxillo-facial and spinal surgery, surgery of the face, skull, 
pelvis and extremities; products for replacing bones, 
cartilage, ligaments and tendons. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0801728 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200305325 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 e15 

(730) Innehaver: 
 e15 Design und Distributions GmbH , Hospitalstrasse 4, D-

61440 Oberursel, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lighting fixtures, lamps, luminaires, designer 
lamps, valves and fittings for sanitary installations, sanitary 
installation components, namely wash basins, bidets, 
bathtubs, toilet bowls, urinals, shower trays. 
20 Furniture, mirrors, frames. 
21 Household and kitchen apparatus and containers 
(other than of precious metals or plated); goods of glass, 
porcelain and sandstone (included in this class); unworked 
and partly processed glass (excluding building glass). 
27 Carpets and rugs, doormats, throw rugs, linoleum 
and other floor coverings; wallpaper (other than of textile). 
42 Services of an interior designer, services of a 
furniture designer, designing concepts for interior decor and 
implementation thereof. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801729 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200305326 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BACKENZAHN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BACKENZAHN 

(730) Innehaver: 
 e15 Design und Distributions GmbH , Hospitalstrasse 4, D-

61440 Oberursel, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lighting fixtures, lamps, luminaires, designer 
lamps, valves and fittings for sanitary installations, sanitary 
installation components, namely wash basins, bidets, 
bathtubs, toilet bowls, urinals, shower trays. 
20 Furniture, mirrors, frames. 
21 Household and kitchen apparatus and containers 
(other than of precious metals or plated); goods of glass, 
porcelain and sandstone (included in this class); unworked 
and partly processed glass (excluding building glass). 
27 Carpets and rugs, doormats, throw rugs, linoleum 
and other floor coverings; wallpaper (other than of textile). 
42 Services of an interior designer, services of a 
furniture designer, designing concepts for interior decor and 
implementation thereof. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0801743 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200305330 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.18 DE 302 35 532.4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRADEPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRADEPORT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water 

and their parts, included in this class, including automobiles 
and their parts, engines for land vehicles. 
35 Business services for the retail and wholesale 
services in the field of motor vehicles and their parts and 
fittings, especially rendered in retail and wholesale stores or 
thanks to mail-order catalogue services, mail-order services 
and on-line ordering services in respect of motor vehicles or 
their parts and fittings; bringing together (excluding the 
transport thereof), for the benefit of others, of a variety of 
motor vehicles and their parts and fittings, enabling 
customers to view and purchase them; advertising; 
business management; business administration; office 
work, including personnel recruitment, personnel 
management consultancy, business management 
consultancy, public relations, radio and television 
advertising, organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes. 
36 Insurance including health insurance 
underwriting, insurance brokerage, accident insurance 
underwriting, financial affairs, monetary affairs including 
issuance of credit cards, banking, loans (financing), 
instalment loans, credit bureaux, financial consultancy, hire-
purchase financing, especially hire-purchase financing of 
vehicles, saving banks, real estate affairs including 
apartment house management, real estate management, 
real estate appraisal, rental of offices (real estate), renting 
of flats, real estate agencies, accommodation bureaux 
(apartments), leasing of real estates; brokerage. 
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: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801750 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200305331 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.23 FR 02 3 192 162 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINCILIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINCILIA 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Medicament SA , 45, Place Abel Gance, F-

92654 Boulogne, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic products. 
5 Pharmaceutical products; products for skin 
hygiene and care; dietetic products and food substitutes for 
medical use. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0801779 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200305340 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.27 FI T200300793 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISKU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ISKU 

(730) Innehaver: 
 Isku-Yhtymä OY , Mukkulankatu 19, SF-15100 Lahti, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0801787 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200305341 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.18 FR 023184085 
(540) Gjengivelse av merket: 

OXIMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OXIMO 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS , 8, avenue de Margencel, 74300 CLUSES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electric and electronic motors for operating blinds 

and shutters. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0802408 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200305702 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 DE 30258865.5/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

KALLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KALLE 

(730) Innehaver: 
 Kalle GmbH & Co KG , Rheingaustrasse 190-196, D-65203 

Wiesbaden, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, chemical substances 
for preserving foodstuffs, adhesives used in industry. 
16 Roasting films made from plastics; plastic films 
for wrapping. 
18 Sausage casings. 
21 Sponge cloths. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803702 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200306385 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RONI ALDER 

(730) Innehaver: 
 Russo Holdings Ltd , Suite 345, 2 Lansdowne Row 

Berkeley Square, London W1X 8HL, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803742 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200306390 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 FR 02/3.196.935 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUICY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICY 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes and perfumery products; cosmetics; 
make-up products. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0803746 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200306393 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KONE 

(730) Innehaver: 
 Kone Corp , Kartanontie 1, 00330 HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Lifting and transporting equipment, such as 

elevators, elevating apparatus, escalators and moving 
walkways, as well as components, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
9 All kinds of measuring and control systems and 
their parts and accessories in connection with lifting and 
transporting equipment, such as elevators, elevating 
apparatus, escalators and moving walkways. 
37 Installation, maintenance, repair and 
modernization of all kinds of lifting and transporting 
equipment, such as elevators, elevating apparatus, 
escalators and moving walkways, as well as associated 
components for such equipment. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804506 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200306779 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.23 EM 2998193 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 tns 

(730) Innehaver: 
 Taylor Nelson Sofres Plc , Westgate, London W5 1UA, 

England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Market research services; market analysis 
services; conducting marketing studies; cost and/or price 
analysis services; statistical information services; opinion 
polling services; processing and analysis of marketing data; 
all relating to market research. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804672 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200306915 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.17 DE 302 51 125.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

BICANORM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BICANORM 

(730) Innehaver: 
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH , Else-Kröner-

Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804748 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200306946 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIP LINER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIP LINER 

(730) Innehaver: 
 Wolford AG , Wolfordstrasse 1, A-6901 Bregenz, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, hosiery goods (stockings), corsetry 

goods. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804751 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200306949 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.05 FR 02 3 197884 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVACARB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVACARB 

(730) Innehaver: 
 NOVACARB , 34, rue Gilbert Bize, La Madeleine, F-54410 

Laneuveville Davant Nancy, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for industrial use particularly 
carbonate and bicarbonate of soda. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804752 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200306950 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.08 SK 1987-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR HECTORRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR HECTORRA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Pneumatic tyres. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804760 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200306951 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.09 DE 302 55 129.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

NGINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NGINE 

(730) Innehaver: 
 Heinrich Schmid, Klafferhof 7, D-94264 Langdorf, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles for locomotion by land, air or water. 

35 Business management. 
36 Financial affairs. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804763 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306952 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.12 DE 302 60 915.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

OXYRESISTAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OXYRESISTAN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical preparations used in industry for the 

production of cosmetic preparations. 
3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics 
with the exception of skin products for the treatment of acne 
and problem skin; hair lotions, dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804768 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200306953 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIORSHOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIORSHOW 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA , 33, avenue Hoche, 75008 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery products, perfumes, cosmetics, 
essential oils, hair lotions, soaps and dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804770 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200306955 
(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:  
 VITA Toothguide 3D-MASTER VITA SYSTEM 3D-

MASTER 
(730) Innehaver: 

 Vita Zahnfabrik H Rauter GmbH & Co KG , Spitalgasse 3, 
79713 BAD SÄCKINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Materials for preparing dental prostheses, 

material for stopping teeth. 
10 Color scales (instruments) for determining the 
colors of material for stopping teeth, color scales 
(instruments) for determining the colors of artificial teeth; 
artificial teeth. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804783 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200306958 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 DE 303 00 902.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHERISH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHERISH 

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

KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations 
for body and beauty care, hair lotions, dentifrices. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804785 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200306959 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 LI 12673 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEMIROVSKAYA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEMIROVSKAYA 

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

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

 21 Household and kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); in particular 
glassware, porcelain and earthenware (as far as included in 
this class). 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; non-alcoholic 
long drinks on basis of fruit juices; non-alcoholic cocktails. 
33 Alcoholic beverages (except beers); wines; 
spirits, in particular vodka; liqueurs; alcoholic preparations 
for making beverages; cocktails and aperitives with a spirits 
or wine base, in particular with vodka. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804786 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306960 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3530-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR NORDICCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR NORDICCA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804788 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306961 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3531-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR GRAVISSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR GRAVISSA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804790 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306962 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3533-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR ADRIANNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR ADRIANNA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804791 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306963 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3534-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR NOBLESSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR NOBLESSA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804793 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306964 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3535-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR MYSTICCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR MYSTICCA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804795 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306966 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3536-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR HARPUNNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR HARPUNNA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804796 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200306967 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 DE 302 58 122.7/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWISTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWISTAR 

(730) Innehaver: 
 ITM TECHNOLOGY AG , Siemensstrasse 2, D-76344 

Eggenstein-Leopoldshafen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Sporting articles and parts of the aforementioned 
goods (included in this class), in particular bindings for 
snowboards. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804797 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306968 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3537-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR GERLACH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR GERLACH 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.27 - 40/04

 

73 
 

(111) Int.reg.nr: 0804800 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306969 
(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:  
 BEATJAM 

(730) Innehaver: 
 Justsystem Corp , 3-46 Okinohamahigashi, 770-8053 

TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA-KEN, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs, recorded; computer 
programs (downloadable software); computers; central 
processing units. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804801 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306970 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3538-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR FANTASSY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR FANTASSY 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804802 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200306971 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GERRY WEBER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GERRY WEBER 

(730) Innehaver: 
 Gerry Weber International AG , Neulehenstrasse 8, 33790 

HALLE, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Footwear, headgear. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0804804 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306972 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3539-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR BONITTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR BONITTA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804808 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306973 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3540-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR ADHESSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR ADHESSA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804811 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306974 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3532-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR FLEXIBILLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR FLEXIBILLA 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804812 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306975 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.02 SK 3529-2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATADOR COLLOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATADOR COLLOS 

(730) Innehaver: 
 Matador as , T. Vansovej 45, 02032 PÚCHOV, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Belt conveyors; machines and devices for the 

rubber industry. 
12 Tires for motor vehicles and transportation 
means. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804814 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200306976 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.18 DE 302 56 230.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRADOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRADOX 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Veterinary preparations. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804818 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200306977 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 FR 02/3.196.937 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICY TOUCH 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes and perfumery products; cosmetics; 
make-up products. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.27 - 40/04

 

75 
 

(111) Int.reg.nr: 0804819 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200306978 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 FR 02/3.196.938 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUICY BAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICY BAR 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes and perfumery products; cosmetics; 
make-up products. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804821 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200306979 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.26 BX 727236 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEPOACTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEPOACTON 

(730) Innehaver: 
 Ferring BV , Postbus 3129, 2130KC HOOFDDORP, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804925 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307003 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.29 FR 02/3.196.936 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUICY & FRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUICY & FRESH 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie , 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes and perfumery; cosmetic products; 
make-up products. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804933 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307004 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.07 DE 303 06 732.2/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATEMWEGWEISEND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATEMWEGWEISEND 

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

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines, namely pharmaceutical preparations 
for respiratory diseases. 
16 Printed matter, especially books, journals, 
periodicals, foldable cardboard displays, booklets, flyers, 
leaflets, pamphlets and photographic picture material, 
instructional and teaching material (excluding apparatus). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804938 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200307005 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.28 DE 302 52 666.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAQMAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAQMAN 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH , Bereich Recht/Marken, 

Sandhofer Strasse 116, 68305 MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical, biochemical and biological products 
and reagents for use in industry and science as well as in 
agriculture, horticulture and forestry. 
5 Chemical, biochemical and biological products 
and reagents for medical and veterinary use. 
9 Scientific instruments and apparatus; laboratory 
instruments for use in research, science, industry, 
agriculture, horticulture and forestry; dispensers for taking 
up, treatment, dosage and distribution of receptacles, 
capillary tubes, cartridges, control solutions, pipettes, 
buffers and reagents; disposable articles for laboratory 
instruments, in particular receptacles, capillary tubes, 
cartridges, pipettes and containers; computer software and 
computer hardware; computer programmes; computer 
programmes for use with instruments for medical and 
veterinary use; electronic publications. 
10 Medical and veterinary apparatus for diagnostic 
purposes. 
16 Printed matter. 
42 Scientific consultancy for establishment of a PCR 
laboratory. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804939 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200307006 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.26 DE 302 47 810.8/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DJ ROCKCASE by Warwick 

(730) Innehaver: 
 Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5, D-08258 

Markneukirchen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal cases not adapted to the goods they will 
contain. 
9 Cases and containers adapted to phonograph 
records, CD's, videos, DVD's, VR DVD's and sound 
recording carriers. 
15 Cases and containers adapted to musical 
instruments and accessories. 
16 Bags made of plastics; cases made of plastics 
not adapted to the goods they will contain. 
18 Leather cases not adapted to the goods they will 
contain. 
20 Containers made of plastics. 
22 Bags made of textile materials; bags made of 
plastic woven fabric or metal fabric. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804940 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200307007 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.26 DE 302 47 809.4/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DJ ROCKBAG by Warwick 

(730) Innehaver: 
 Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5, D-08258 

Markneukirchen, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal cases not adapted to the goods they will 
contain. 
9 Cases and containers adapted to phonograph 
records, CD's, videos, DVD's, VR DVD's and sound 
recording carriers. 
15 Cases and containers adapted to musical 
instruments and accessories. 
16 Bags made of plastics; cases made of plastics 
not adapted to the goods they will contain. 
18 Leather cases not adapted to the goods they will 
contain. 
20 Containers made of plastics. 
22 Bags made of textile materials; bags made of 
plastic woven fabric or metal fabric. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804946 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200307008 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.24 FI T200301055 
(540) Gjengivelse av merket: 

KVANTTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KVANTTI 

(730) Innehaver: 
 Rautaruukki OYJ , Pl 860, SF-00101 Helsingfors, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal. 
37 Building construction; repair; installation services.

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804949 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200307009 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AUTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUTION 

(730) Innehaver: 
 Arkray Inc , 57 Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minami-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 601-8045, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; diagnostic 
preparations for medical use; diagnostic reagents; 
diagnostic multiple reagents for urine analysis; diagnostic 
reagents for measuring glucose; diagnostic reagents for 
phenolsulfonphthalein test; diagnostic reagents for 
measuring ammonia; diagnostic reagents for measuring 
glycohaemoglobin; diagnostic reagents for measuring 
ketone-body; diagnostic reagents for measuring glycated 
albumin; test strips for use in urine analysis. 
10 Medical apparatus and instruments; diagnostic 
apparatus for medical purposes; diagnostic apparatus for 
urine analysis; diagnostic body fluid osmometers; 
diagnostic apparatus for phenolsulfonphthalein test; 
diagnostic apparatus for analyzing electrolyte in body fluid; 
diagnostic apparatus for measuring glucose; diagnostic 
apparatus for measuring glycohaemoglobin; diagnostic 
apparatus for measuring ammonia; diagnostic apparatus for 
measuring ketone-body; diagnostic apparatus for 
measuring glycated albumin; parts and fittings for all the 
aforementioned goods, all included in this class. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804951 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200307010 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.08.19 DE 302 41 405.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

S&M 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S&M 

(730) Innehaver: 
 Schülke & Mayr GmbH , Robert-Koch-Strasse 2, 22851 

NORDERSTEDT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for use in industry; chemical 
preservatives (except for foodstuffs) included in this class. 
3 Soaps, cleaning preparations with or without 
disinfecting properties, cosmetics. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides and herbicides. 
7 Electrical, hydraulic and/or pneumatic apparatus 
for spraying and/or admixing disinfectants, chemical 
preservatives and/or cleaning preparations; electronically 
controlled apparatus with electrical or hydraulic drive for 
preparing ready-to-use disinfecting, cleaning and/or 
preserving solutions. 
8 Hand-operated apparatus for spraying and/or 
admixing disinfectants, chemical preservatives and/or 
cleaning preparations. 
11 Wall dispensers for disinfectants. 
21 Wall dispensers (not made of metal) for hand 
cleaning and hand care preparations; wall dispensers 
(made of metal) for hand cleaning and hand care 
preparations; wall dispensers for soap. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804954 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200307011 
(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:  
 VIBRATION CONTROL 

(730) Innehaver: 
 Robert Bosch GmbH , D-70469 Stuttgart, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Power tools and their insert tools; parts and 

accessories for power tools, as far as included in this class. 
8 Manually operated tools. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0804955 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200307012 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.14 ES 2.507.864 
(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: 
 Covex Farma SL , Sector Oficios No. 33, 1, 3, 28760 Tres 

Cantos (Madrid), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 
dietetic substances for medical use, food for babies, 
chewing gum for medical use; dietetic foodstuffs and 
beverages, all for medical use; food supplements for 
medical use. 
30 Coffee, tea, cocoa and beverages made with 
these products; sugar; artificial coffee, flours and cereal 
preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice, 
chewing-gum, honey, treacle. 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit-based 
beverages; syrups and other preparations for making 
beverages. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0804957 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200307013 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.03 DE 303 11 443.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIDNIGHT SUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIDNIGHT SUN 

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

KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0804965 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200307015 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.16 AT AM 6575/2002 
(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: 
 Martin Holzer, Mozartstrasse 17, A-6890 Lustenau, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Odor-absorbing substances, particularly odor-

absorbing liquids; plant-based filtering materials. 
11 Air filters, odor absorbers. 
16 Filtering materials made of cellulose, cellulose 
odor-absorbing materials. 
21 Containers for waste, large-capacity garbage 
cans, household containers for collection of recyclable 
materials, holders for garbage bags, household and kitchen 
containers (neither of precious metal nor coated therewith). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0805155 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307076 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUNE 

(730) Innehaver: 
 Warwick Ltd. , 9 Hatton Street, London NW8 8PL, England, 

GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Shoes, boots, slippers; footwear. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0805194 
(151) Int.reg.dato: 2002.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200307080 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.17 
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.27 DE 302 31 433.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUERES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUERES 

(730) Innehaver: 
 Business Travel International GmbH , Grünstrasse 8, D-

40212 Düsseldorf, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software regarding a reservation and 
booking system for package holidays; computer software 
regarding a reservation and booking system for hotels; 
computer software regarding a hotel management system 
(property management system); computer software 
regarding a reservation and booking system for flights, 
computer software regarding a reservation and booking 
system for rental cars; computer software for customer 
management and attendance (customer relationship 
management); computer software regarding a commission 
management system. 
38 Services of a call center. 
42 Producing computer software regarding a 
reservation and booking system for hotels for others; 
producing computer software regarding a hotel 
management system (property management system) for 
others; producing computer software regarding a 
reservation and booking system for flights for others; 
producing computer software regarding a reservation and 
booking system for rental cars for others; producing 
computer software regarding customer relationship 
management for others; technical management and 
maintenance of data-bases for others; provision of an 
Internet portal regarding a reservation booking system for 
hotels, flights, rental cars and package holidays. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805848 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200307356 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.07 FR 03 3 204 066 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESPIRAE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESPIRAE 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique , 45, place Abel Gance, 

92100 BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery products, essential oil, 
cosmetic products, cosmetic hair cleaning and care 
products. 
5 Dermocosmetics for skin and hair hygiene and 
care purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0805854 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200307357 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XINIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XINIA 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0805881 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200307370 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.19 SE 01-06513 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saab 93 

(730) Innehaver: 
 Saab Automobile AB , 46180 TROLLHÄTTAN, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Photographic and optical apparatus and 

instruments as well as inspection, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; automatic steering apparatus 
for passenger cars; speed control apparatus for passenger 
cars; apparatus for recording and transmission of sound 
and images; magnetic data carriers, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus, 
electric apparatus and instruments, namely relays, 
batteries, jump start cables, switches, fuses, speed 
indicators, revolution counter, apparatus and instruments 
for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, 
all aforesaid articles for use in passenger cars and 
passenger car manufacturing industry. 
12 Automobiles, namely passenger cars as well as 
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car 
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, 
wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft 
devices, seat covers, head rests, air bags and other safety 
devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, 
roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen 
cleaners. 
37 Installation, maintenance and repair services 
regarding passenger cars. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0805882 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200307371 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2001.10.19 SE 01-06514 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saab 94 

(730) Innehaver: 
 Saab Automobile AB , 46180 TROLLHÄTTAN, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Photographic and optical apparatus and 

instruments as well as inspection, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; automatic steering apparatus 
for passenger cars; speed control apparatus for passenger 
cars; apparatus for recording and transmission of sound 
and images; magnetic data carriers, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus, 
electric apparatus and instruments, namely relays, 
batteries, jump start cables, switches, fuses, speed 
indicators, revolution counter, apparatus and instruments 
for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, 
all aforesaid articles for use in passenger cars and 
passenger car manufacturing industry. 
12 Automobiles, namely passenger cars as well as 
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car 
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, 
wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft 
devices, seat covers, head rests, air bags and other safety 
devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, 
roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen 
cleaners. 
37 Installation, maintenance and repair services 
regarding passenger cars. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0805894 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200307379 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RONI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RONI 

(730) Innehaver: 
 Obchtestvo s ogranitchennoy otvestvennoctyu "SANDA 

LTD" , 3/5, STR. 5, 4-TH SYROMYATNICHESKY PER., 
107120 Moskva, RU 

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

made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806010 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200307420 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALACRIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALACRIA 

(730) Innehaver: 
 Bucherer Montres SA , Langensandstrasse 27, CH-6002 

Luzerne, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806018 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200307421 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.20 BX 720735 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEELSKIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEELSKIN 

(730) Innehaver: 
 NV Bekaert SA , Bekaertstraat 2, 8550 ZWEVEGEM, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Wires and cables made of metal and/or steel; 

metal and steel products, not included in other classes; 
afore-mentioned products used in the manufacture of 
fabrics. 
24 Fabrics not included in other classes, among 
other things for reinforcement of textile products. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806023 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200307422 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 BX 719996 
(540) Gjengivelse av merket: 

XOTIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XOTIX 

(730) Innehaver: 
 UPC Programming BV , Koningin Wilhelminaplein 2-4, 

1062HK AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Hand-held computers; telecommunication 
apparatus and instruments; electronic publications. 
16 Printed matter and publications regarding 
television entertainment. 
35 Advertising, publicity; services provided in the 
field of marketing. 
38 Telecommunications; radio and television 
broadcasting and transmission services; providing access 
to Internet through a personal computer or television portal. 
41 Television entertainment; production of television 
programmes; videotaping; entertainment services provided 
by interactive means; information, provided on-line, relating 
to entertainment services; electronic publication of texts 
(other than publicity texts). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0806024 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200307423 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EYOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EYOT 

(730) Innehaver: 
 Geert Kerssies , De Bogert 29, NL-4132 GJ Vianen, NL 

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

devices for administering eye drops. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0806599 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200307776 
(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:  
 BEST MODEL OF THE WORLD 

(730) Innehaver: 
 New Organizasyon Turizm Reklamcilik Ve Ticaret Anonim 

Sirketi , Halaskargazi Cad, Alp Palas No: 79/16, Harbiye 
Istanbul, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Arranging of beauty contests; organization of 

dance shows; organization of dance competitions; 
arranging of fashion model competitions and fashion 
shows. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0806778 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200307833 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORTHO-BIOSYN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORTHO-BIOSYN 

(730) Innehaver: 
 biosyn Arzneimittel GmbH , Schorndorfer Strasse 32, D-

70734 Fellbach, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicine; diagnostic preparations for medical 
purposes; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic preparations for medical purposes; food 
supplements for medical purposes; food supplements for 
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, trace 
elements, minerals. 
29 Food supplements for non-medical purposes, 
mainly consisting of proteins. 
30 Food supplements for non-medical purposes, 
mainly consisting of carbohydrates. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806787 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200307835 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.27 DE 303 04 262.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMBIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMBIO 

(730) Innehaver: 
 elero GmbH , Linsenhofer Strasse 59-63, D-72660 Beuren, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Radio transmitter modules for controlling blinds 
and awnings, in particular radio receptors. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0806810 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200307837 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.21 DK VA 2003 00708 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDCAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDCAR 

(730) Innehaver: 
 Østergaard-biler AS , Fredensgade 17, DK-8000 Århus C, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Rental of motor vehicles; transport; packaging 
and storage of goods; travel arrangement. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806813 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200307838 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.30 SG T03/09384E 

2003.06.30 SG T03/09385C 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAKAE SUSHI RONG 

(730) Innehaver: 
 Apex-Pal International Pte Ltd , 1 Reffles Place, Level 49, 

OUB Centre Office Tower, Singapore 048616, SG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Providing of business assistance in the 
establishment of franchises, business advisory services 
relating to franchising. 
43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, 
cafeterias, canteen, catering. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807476 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200308193 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITRACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNITRACT 

(730) Innehaver: 
 Unitract Syringe Pty Ltd , Level 14, 210 George Street, 

Sydney NSW 2000, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical and veterinary apparatus and 
instruments including syringes for medical and veterinary 
purposes; syringes for injections; single-use syringes; 
hypodermic syringes; and needles for medical and 
veterinary purposes. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807484 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200308196 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREASE 

(730) Innehaver: 
 BAC Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi , Cumhuriyet 

Mah. Hilal Cad No:2, Kücükköy/Istanbul, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, 
sheets, curtains, bedspreads and bed covers, hand towels 
and bath linen, blankets, handkerchiefs (textile); textile wall 
hangings and table cloths, labels for clothing. 
25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers, 
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, 
belts, headgear, socks, shirts, tights, tights, collars, ready-
made clothing, neckties, outer clothing, shoulder sashes, 
scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof 
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers, 
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, 
sweatshirts, uniforms, jackets, denim clothing. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0807490 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200308197 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.11 DE 302 60 608.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLORFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLORFLEX 

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

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, fabric softeners for laundry purposes, rinsing 
agents for laundry and tableware, stain removers, 
preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents 
(included in this class); cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; all afore-mentioned goods 
only for private ultimate consumers. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807501 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200308198 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.12 DE 303 13 409.7/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARINAVIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARINAVIS 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , Binger 

Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0807502 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200308199 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.12 DE 303 13 412.7/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALDRIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALDRIUM 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , Binger 

Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0807503 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200308200 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.11 DE 303 13 243.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRADAXA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRADAXA 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , Binger 

Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0807558 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200308205 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.17 IT TO2002C003701 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YUB 

(730) Innehaver: 
 Seven SpA , Viale Italia, 73, I-10040 Leini' (Torino), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers' type; printing blocks. 
18 Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials not included in other classes; rucksacks, 
school satchels, bags, handbags, bags for campers, beach 
bags, travelling bags, bags for climbers, briefcases, pocket 
wallets, purses, not of precious metal, key wallets, bum-
bags, suitcases; umbrellas and parasols; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807559 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308206 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.16 SE 2003/04253 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEVEL SELECTED TOBACCOS 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobacco; cigarettes, smokers' articles; matches. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807577 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308207 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 CH 509675 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LADAR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for use in combination with ophthalmic 

surgical apparatus and instruments; multimedia CD-ROM 
containing directions for use and/or guidelines, in the field 
of ophthalmology. 
10 Ophthalmic surgical apparatus or instruments. 
41 Educational and training services in the field of 
ophthalmology. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0807578 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308208 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.08 CH 509674 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADARVISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LADARVISION 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for use in combination with ophthalmic 

surgical apparatus and instruments; multimedia CD-ROM 
containing directions for use and/or guidelines, in the field 
of ophthalmology. 
10 Ophthalmic surgical apparatus or instruments. 
41 Educational and training services in the field of 
ophthalmology. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807593 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308210 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GILUTENSIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GILUTENSIN 

(730) Innehaver: 
 Solvay Pharmaceuticals GmbH , Hans-Böckler-Allee 20, 

30173 HANNOVER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807594 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200308211 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.11 DE 303 13 247.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALIANTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TALIANTA 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , Binger 

Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0807595 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200308212 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.11 DE 303 13 245.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SICRAMON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SICRAMON 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG , Binger 

Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2004.09.27 - 40/04

 

88 
 

(111) Int.reg.nr: 0807742 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200308402 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.01 DE 303 17 517.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACTILUBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACTILUBE 

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

40589 DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning agents, soaps, cleaning preparations 
with and without disinfectant additive, cleaning preparations 
for industrial purposes. 
4 Lubricants. 
5 Disinfectants. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0807743 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308403 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.09 BX 724399 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

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

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

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

 5 Sugar-free confectionery, sugar-free sweets and 
chewing gum, all the above goods for medical use. 
30 Confectionery, sweets and chewing gum, sugar-
free sweets and chewing gum. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808009 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200308464 
(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:  
 Shred-it 

(730) Innehaver: 
 Shred-it Ltd , Unit 2, Circle South, Trafford Park Road, 

Trafford Park, M171NF MANCHESTER, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Collection, removal and transportation of waste; 
collection, removal and transportation of waste paper 
documentation and like recorded media. 
40 Recycling of waste; recycling of waste paper 
documentation and the like recorded media; incineration of 
waste; shredding of waste and waste destruction; 
incineration, shredding and destruction of waste paper 
documentation and like recorded media. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808024 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200308467 
(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:  
 CR LA CANTINA DEI COLLI RIPANI - RIPATRANSONE 

(730) Innehaver: 
 La Cantina dei Colli Ripani SCarL , Contrada Tosciano 28, 

I-63038 Ripatransone, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wine (table wines and wines of appellation of 
controlled origin). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808110 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200308647 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.03 FR 03 3 207 616 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URGO Urgotul S.Ag Sulfadiazine Argentique Silver-

Sulfadiazine 
(730) Innehaver: 

 Holding Urgo Participations-Hup , 42 rue de Longvic, F-
21300 Chenove, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical 

preparations for skin care, pharmaceutical products for 
cicatrization and burn treatment, disinfectants and 
antiseptics for medical or sanitary use, plasters, materials 
for dressings, dressings, dressings containing an active 
ingredient, compresses, dressings for treating blisters, 
burns and wounds, adhesive sutures. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808111 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200308648 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.31 FR 03 3 207 280 
(540) Gjengivelse av merket: 

SESAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SESAME 

(730) Innehaver: 
 Automobiles PEUGEOT , 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobile vehicles, their components, namely 
engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering systems, 
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel 
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, 
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering 
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, 
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer 
couplings, luggage racks, ski carriers, spoilers, sunroofs, 
window panes. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808112 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200308649 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.31 FR 03 3 207 277 
(540) Gjengivelse av merket: 

H20 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H20 

(730) Innehaver: 
 Automobiles PEUGEOT , 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobile vehicles, their components, namely 
engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering systems, 
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel 
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, 
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering 
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, 
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer 
couplings, luggage racks, ski carriers, spoilers, sunroofs, 
window panes. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808114 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200308650 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLIZZARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLIZZARD 

(730) Innehaver: 
 Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH Trier , Rudolf-

Diesel-Strasse 7-9, 54292 TRIER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beer), champagne, 
sparkling wines, fruit-flavored sparkling wines, berry-
flavored sparkling wines, beverages resembling sparkling 
wines, wines, semi-sparkling wines, beverages containing 
wine, cocktails and aperitifs containing wine or spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808125 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200308651 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.02 DE 302 48 592.9/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELIOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELIOS 

(730) Innehaver: 
 Mattson Thermal Products GmbH , Daimlerstrase 10, D-

89160 Dornstadt, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines, apparatuses and devices and systems 
consisting thereof for the thermal treatment of substrates, 
semiconductor substrates, silicon discs and wafers for the 
production of semiconductor chips. 
11 Rapid heating apparatuses for the treatment and 
production of semiconductors; epitaxial reactors for 
epitaxial processing. 
37 Maintenance and installation of the goods 
mentioned in classes 7 and 11. 
42 Developing the goods mentioned in classes 7 
and 11. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808129 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200308652 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

(730) Innehaver: 
 Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock , Auersbergstrasse 

10, D-08309 Eibenstock, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric tools, accessories, namely stirrers. 
42 Development of electrical tools and accessories. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808132 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200308654 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2002.12.19 DE 302 62 204.7/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUMMERFRUITS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUMMERFRUITS 

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

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

pastries. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0808136 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200308656 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVENT Naturally 

(730) Innehaver: 
 Cannon Rubber LTD , Unit 6, North London Business Park, 

Oakleigh Road South, London N11 1SS, England, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics; 
soaps; shampoos and non-medicated talcum powder. 
10 Feeding bottles; teats; soothers and teething 
rings; spoons for administering medicine; incubators for 
babies; breast pumps; nursing appliances for use in breast 
feeding; breast shells; nipple protectors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 
11 Sterilizers; baby food and baby milk warmers; hot 
water bottles; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
18 Baby slings; baby harnesses; bags; baby 
changing bags. 
21 Small domestic utensils and containers (none of 
precious metals or coated therewith); containers for use in 
the sterilization of babies' feeding bottles and closures for 
such containers; combs, sponges (not for surgical 
purposes), heat insulated containers; brushes and 
tableware; cups adapted for feeding babies and children. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808156 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200308658 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 DE 303 13 864.5/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SURROUNDKEYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SURROUNDKEYS 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG , Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telephones, mobile telephones, parts of and 

accessories to these goods (included in this class); 
software. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808168 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200308659 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(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: 
 JOOP! GmbH , Harvestehuder Weg 22, D-20149 Hamburg, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Adhesives for cosmetic purposes, almond milk 
for cosmetic purposes, bath salts (not for medical 
purposes), cosmetic preparations for baths, beard dyes, 
bergamot oil, bleaching preparations (decolorants) for 
cosmetic purposes, make-up removing preparations, 
colorants for toilet purposes, cosmetics, cotton wool for 
cosmetic purposes, cosmetic creams, skin whitening 
creams, degreasers other than for use in manufacturing 
processes, deodorants for personal use, depilatories, 
depilatory preparations, cosmetics dyes, Eau de Cologne, 
toilet water, ethereal essences, essential oils, eyebrow 
cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for affixing false 
eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, false 
eyelashes, greases for cosmetic purposes, hair dyes, hair 
lotions, hair spray, hair waving preparations, jasmine oil, 
lacquer-removing preparations, lavender oil, lavender 
water, lipsticks, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
lotions for cosmetic purposes, make-up, make-up 
preparations, mascara, nail care preparations, nail polish, 
nail varnish, false nails, neutralizers for permanent waving, 
paper guides for eye make-up, cosmetic pencils, sachets 
for perfuming linen, scented water, scented wood, 
shampoos, shining preparations (polish), cosmetic 
preparations for skin care, deodorant soap, disinfectant 
soap, starch glaze for laundry purposes, sun-tanning 
preparations (cosmetics), decorative transfers for cosmetic 
purposes, depilatory wax. 
9 Spectacles. 
14 Agates, alarm clocks, amulets (jewellery), 
ashtrays (of precious metal, for smokers), badges of 
precious metal, baskets of precious metal (for household 
purposes), cigar boxes of precious metal, boxes of precious 
metal, boxes of precious metal for sweetmeats, bracelets 
(jewellery), brooches (jewellery), buckles of precious metal, 
busts of precious metal, cabarets (trays) of precious metal, 
candelabra (candlesticks) of precious metal, candle 
extinguishers of precious metal, candle rings of precious 
metal, candlesticks of precious metal, cases of precious 
metal, cigar cases of precious metal, cigarette cases of 
precious metal, cases for clock- and watchmaking, cases 
for watches (presentation), chain mesh purses of precious 
metal, chains (jewellery), watch chains, charms (jewellery), 
chronographs (watches), chronometers, chronoscopes, 
cigar holders of precious metal, cigarette holders of 
precious metal, clock cases, clocks, clocks and watches 
(electric), coffee services of precious metal, coffeepots 
(non-electric) of precious metal, coins, household 

containers of precious metal, kitchen containers of precious 
metal, cruets of precious metal, cups of precious metal, sun 
dials, diamonds, dishes of precious metal, earrings, egg 
cups of precious metal, epergnes of precious metal, 
figurines (statuettes) of precious metal; goblets of precious 
metal, gold and silver ware (other than cutlery, forks and 
spoons), gold thread (jewellery), harness fittings of precious 
metal, hat ornaments (of precious metals), household 
utensils of precious metal, objects of imitation gold, ingots 
of precious metal, ivory (jewellery), jewel cases of precious 
metal, jewellery, jewellery of yellow amber, jugs of precious 
metal, key rings (trinkets or fobs), kitchen utensils of 
precious metal, cuff links, match boxes of precious metal, 
match holders of precious metal, medallions (jewellery), 
medals, napkin rings of precious metal, necklaces 
(jewellery), nutcrackers of precious metal, oil cruets of 
precious metal, paste jewellery (costume jewelry), pearls 
(jewellery), pearls made of ambroid (pressed amber), 
pepper pots of precious metal, pins (jewellery), plated 
articles (precious metal plating), platinum (metal), powder 
compacts of precious metal, precious stones, purses of 
precious metal, rings (jewellery), salt cellars of precious 
metal, saltshakers of precious metal, saucers of precious 
metal, semi-precious stones, services (tableware) of 
precious metal, shoe ornaments (of precious metal), silver 
and gold ware (other than cutlery, forks and spoons), silver 
ornaments, silver plate (plates, dishes), snuff boxes of 
precious metal, soup bowls of precious metal, spinel 
(precious stones), spun silver (silver wire), statuettes of 
precious metal, stopwatches, strainers of precious metal, 
sugar bowls of precious metal, table plates of precious 
metal, tea caddies of precious metal, tea infusers of 
precious metal, tea services of precious metal, tea strainers 
of precious metal, teapots of precious metal, threads of 
precious metal (jewellery), tie clips, tobacco jars of precious 
metal, toothpick holders of precious metal, towel holders of 
precious metal, trays of precious metal (for household 
purposes), vases of precious metal, sacred vessels of 
precious metal, watch bands, watch crystals, watch 
glasses, watches, works of art of precious metal, 
wristwatches. 
16 Document files (stationery); albums; 
announcement cards (stationery); cabinets for stationery 
(office requisites), paintings (pictures), framed or unframed; 
paper sheets (stationery); pencils; pencil sharpeners; pencil 
sharpening machines; pads (stationery); paperweights; 
letter trays; writing paper; pamphlets; books; bookends; 
office requisites, except furniture; printed matter; 
penholders; fountain pens; greeting cards; envelopes 
(stationery); folders for papers; passport holders; hat boxes 
of cardboard; calendars; coasters of paper; charts; 
cardboard; lithographic works of art; bookmarkers; office 
perforators; punches (office requisites); magazines 
(periodicals); paper knives (cutters) (office requisites); 
scrapers (erasers) for offices; pencil leads; pencil lead 
holders; note books; wrapping paper; stationery; face 
towels of paper; towels of paper, table napkins of paper; 
handkerchiefs of paper; conical paper bags; blinds of 
paper; photographs; photo-engravings; paintbrushes; 
posters; portraits; postcards; prospectuses; rubber erasers; 
rosaries; boxes of cardboard or paper; signboards of paper 
or cardboard; patterns for dressmaking; pen cases; 
inkstands; writing instruments; writing or drawing books; 
writing cases (stationery); writing materials; place mats of 
paper; table cloths of paper; table linen of paper; table mats 
of paper; cardboard articles; drawing materials; drawing 
pads; drawing boards; drawing sets; drawing instruments; 
graphic prints; periodicals; newspapers; cigar bands. 
18 Attaché cases, backpacks, bags for campers, 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; beach 
bags, boxes of leather or leather board, boxes of 
vulcanised fibre, briefcases, canes, card cases (notecases), 
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cases (of leather or leatherboard); casings (of leather, for 
springs), chain mesh purses (not of precious metal), 
furskins, leather trimmings for furniture, game bags (hunting 
accessory), garment bags for travel, handbags, 
haversacks, key cases (leatherware), kid, net bags for 
shopping, parasols, pocket wallets, purses, school satchels, 
shopping bags, suitcases, tool bags of leather (empty), 
travelling bags, travelling trunks, umbrella covers, 
umbrellas, valises, vanity cases (not fitted), wheeled 
shopping bags. 
25 Bandanas (neckerchiefs), bath robes, bath 
sandals, bath slippers, bathing caps, bathing drawers, 
beach clothes, beach shoes, belts (clothing), bibs, not of 
paper; boots, braces for clothing (suspenders), brassieres, 
breeches (for wear), camisoles, caps (headwear), 
chemisettes (shirt fronts), clothing, clothing for gymnastics, 
clothing of imitations of leather, clothing of leather, coats, 
collar protectors, combinations (clothing), corselets, corsets 
(underclothing), cyclists' clothing; dressing gowns, ear 
muffs (clothing), esparto shoes or sandals, footwear, furs 
(clothing), garters, gloves (clothing), gymnastic shoes, half-
boots, headbands (clothing), headgear for wear, hosiery, 
jackets (clothing), jerseys (clothing), knitwear (clothing), 
lace boots, layettes (clothing), body linen (garments), 
motorists' clothing, muffs (clothing), neckties, outerclothing, 
overalls, overcoats, pajamas, paper clothing, parkas, 
pelerines, petticoats, pockets for clothing, pullovers, 
pyjamas, ready-made clothing, ready-made linings (parts of 
clothing), sandals, sashes for wear, scarfs, scarves, 
shawls, shirts, iron fittings for shoes, shoes, singlets, ski 
boots, skirts, slippers, sock suspenders, socks, boots for 
sports, stockings, suits, sweaters, swimsuits, teddies 
(undergarments), T-shirts, tights, togas, trousers, 
underclothing, underpants, underwear, veils (clothing), 
waistcoats, waterproof clothing, wet suits for water-skiing, 
wimples. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808170 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200308660 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.20 DK VA 2003 01978 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 InCharge 

(730) Innehaver: 
 Dynamo Stol ApS , Lundsgaard, Lundehusvej 25A, 2100 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; chairs and stools. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808174 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308661 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLARIS 

(730) Innehaver: 
 Kliklok International Ltd trading as Kliklok Woodman 

International Ltd , Western Drive, Hengrove Park Estate, 
BS14OAY BRISTOL, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Packaging machines and parts thereof. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808175 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200308662 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.08 DE 303 06 795.0/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOLLI 

(730) Innehaver: 
 Leonhard Döll GmbH & Co. KG , Johann-Friedrich-Diehm-

Strasse 2, D-36341 Lauterbach, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear; caps, hats, hoods 
as head covering, head scarves; scarves, gloves; neck-
scarves, scarves for the shoulders, breast pocket 
handkerchiefs; blouses, shirts, sweatshirts, pullovers; 
jackets, trousers, skirts, dresses; coats, anoraks, tubes of 
material to be worn (outside/inside) as calf warmers (leg 
warmers), socks. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808182 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200308664 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JAMILLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JAMILLA 

(730) Innehaver: 
 Esa Tekstil Konfeksiyon Turizm, otomotiv Insaat , Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Sirketi, Keresteciler Sitesi Kestane Sokak, 
Grup Hap No.1, Merter Istanbul, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808186 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200308665 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVANGLION 

(730) Innehaver: 
 Avanglion Bt. , Boarcsay U. 14, H-1073 Budapest, HU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound 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. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808187 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200308666 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Polar glare 

(730) Innehaver: 
 Avanglion Bt. , Boarcsay U. 14, H-1073 Budapest, HU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Eyeglass cords, spectacle cases, spectacle 

frames, sunglasses. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 
(111) Int.reg.nr: 0808230 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200308671 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.27 FR 03 3 212 254 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUVUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NUVUE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Flat display screens with electroluminescent 

diodes. 
(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 

  
 

(111) Int.reg.nr: 0808569 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200308787 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARTLAND 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Artland Industry Co. Ltd , Qinggongchang, 1 

Hekancum, bantian, Bujizhen, Longgangqu, Shenzhen, 
518129 Guandong, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Office furniture; furniture; chairs (seats); tables; 

tea trolleys; furniture of metal; seats of metal; deck chairs; 
trolleys (furniture); trolleys for computers (furniture). 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0808573 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200308789 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.06 CH 511397 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTRAFLAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONTRAFLAM 

(730) Innehaver: 
 Vetrotech Saint-Gobain (International) AG , 

Stauffacherstrasse 128, CH-3000 Bern 22, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Windows for land, air and water vehicles; fire-
resistant windows, insulating windows and safety windows 
for land, air and water vehicles. 
19 Glass panes for construction purposes; fire-
resistant glazing for construction purposes; insulating glass 
and safety glass for construction purposes; laminated glass 
panes for construction purposes. 
21 Glass for windows of land, air and water vehicles 
(semi-finished products); fire-resistant, insulating and safety 
glass for windows of land, air and water vehicles (semi-
finished products). 
42 Construction consultation; testing of materials. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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(111) Int.reg.nr: 0808580 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200308791 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.22 DE 303 03 267.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

SL 65 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SL 65 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobiles and parts thereof included in this 
class. 
28 Model vehicles. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0808593 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200308795 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EURAD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EURAD 

(730) Innehaver: 
 Johannes Schmidt-Tophoff, Werderstr. 41, D-69120 

Heidelberg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, measuring, photographic, film, optical, 
electronic, visual, acoustic, signalling apparatus, regulating 
apparatus, rescue apparatus and teaching apparatus and 
instruments; electric apparatus and instruments (included in 
this class); x-ray apparatus, x-ray photographs, exposed x-
ray films, x-ray tubes, x-ray screens, x-ray safety devices, 
radiation protection clothing, not for medical purposes; 
blasting measuring instruments; ultra sound transmitters 
and receivers; equipment for recording, transmission and 
reproduction of sound and image; data processing 
equipment and computers, computer hardware; data 
processing programs and computer software (included in 
this class), with programs supplied on data carriers of all 
kinds; data storage media, modems, CDs, CDRoms, 
computer programs on cards, data processing and 
computer programs for use in planning, and issue control 
system, data communication and net management; 
operating systems for computers; stored data processing 
programs and computer software, in particular for 
organisation of medical services of doctor's practices, of 
hospitals and of sanatoriums. 
35 Commercial consulting, business organisation, 
planning and management of doctor's practices, medical 
equipment, hospitals and sanatoriums; administrative 
consultancy and accounting; data management by means 
of computers; systematization and composition of data in 
computer data banks; services of commercial efficiency 
experts, in particular in the medical area; organisation of 
exhibitions and exhibitions for financial and advertising 
purposes, in particular in the medical area; management 
consultancy for medicine, medical equipment, hospitals and 
sanatoriums; advertising for medical equipment, hospitals, 
sanatoriums; preceding services, in particular in the field of 
x-ray diagnosis, actinotherapy and nuclear medicine. 
42 Computer consultancy services; maintenance, 
updating and design of computer software; computer 
programming; computer rental; engineering services related 
to the field of x-ray diagnosis, actinotherapy and nuclear 
medicine. 

(450) Kunngjøringsdato: 40/04, 2004.09.27 
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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.: 223662 
(210) Søknadsnr.: 200300312 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2004.07.12  

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Diamant Bor Xpert Norge AS, Bekkelagskaia 2, 0193 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Diamant Boart SA , 74 avenue du Pont de Luttre, 1190 

BRUSSEL, BE 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling 
 
(111) Reg.nr.: 195982 
(210) Søknadsnr.: 19973097 
(540) ISOLA 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
1999.03.15 
 

(511) Varer og/eller tjenester: 
1   Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet 
plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler. 
2   Rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler til 
bruk i byggebransjen; beisemidler til bruk i byggebransjen; 
registreringen omfatter ikke fargestoffer. 
3  Midler til rengjøring, polering, flekkfjering samt til sliping; 
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
4  Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker. 
5  Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for 
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
6  Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk næringsmidler for 
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider. 
7  Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer), koblinger og drivremmer (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. 
8  Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gaffer og skjeer; hugg- og stikkvåpen; 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
9  Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske, og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
brannslukningsapparater. Søknaden omfatter ikke 
viklingstråd, isolererte ledere og kabler og glassfiberkabler, 
alt for elektrotekniske formål. 
9  Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske, og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
brannslukningsapparater. Søknaden omfatter ikke 
viklingstråd, isolererte ledere og kabler og glassfiberkabler, 
alt for elektrotekniske formål. 
11  Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 
12  Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 
13  Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; 

fyrverkerisaker. 
14  Edlere metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser, juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
15  Musikkinstrumenter. 
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); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
spillkort; trykktyper; klisjeer. 
17  Materialer til tetning samt fukt-, damp-, luft- og termisk 
isolering av vegger, tak og fundamenter samt defer og 
tilbehør til forannevnte (ikke opptatt i andre klasser), stive 
materialer for isolasjon av vegger samt defer og tilbehør 
(ikke opptatt i andre klasser) til nevnte varer. 
18  Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
sveper, seletøy og salmakervarer. 
19  Tak-, vegg-, fundament- og gulvbelegningsmaterialer 
(ikke opptatt i andre klasser) bjelker, rør, profiler og plater 
for avstivning av vegger samt defer og tilbehør til 
forannevnte (ikke opptatt i andre klasser); stive drens- og 
ventilasjonsrør for bygningsformål (ikke av metall). 
20  Speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) 
av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, 
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast 
(unntatt møbler, herunder bordplater, av plast og tre eller 
av plastlaminater).  
21  Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere 
(ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og 
svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser). 
22  Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker 
og bager (ikke opptatt i andre klasser); materialer til 
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 
24  Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
senge- og bordtepper. 
25  Sko, støvler. 
26  Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter 
og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige 
blomster. 
27  Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmaterialer). 
28  Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt . 
29  Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, 
kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og 
fett. 
30  Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt 
salatdressinger); krydderier; is. 
31  Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 
kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter 
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og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
32  Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og 
andre preparater til fremstilling av drikker. 
33  Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34  Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 
35  Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
36  Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37  Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
38  Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39  Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 
40  Bearbeiding av materialer. 
41  Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42  Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; teknisk- og byggteknisk konsulent- og 
rådgivningsvirksomhet. 
43  Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
losjering. 
44  Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; 
veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. 

(730) Innehaver: 
Isola AS 
3945 Eidanger 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Actio-Lassen AS 
Postboks 1880 Nordnes 
5817 BERGEN 
NO 

 Innsiger: 
Bayer AG, Leverkusen, DE 

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

 Avgjørelse: Registreringen er delvis opphevet 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 210341 
(210) Søknadsnr.: 200014933 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.10.08 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

6  Sikkerhetsskap og -skrin. 
9  Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
tekst, tale, signaler, bilde og data; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
datamaskinprogrammer, programvare, maskinvare; 
publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; 
kompakte plater, optiske plater; kassetter; 
datamaskindisketter; mikroprosessorer; magnetiske 
databærere; media for lagring av informasjon, lyd, tekst, 
tale, signaler, bilde og data; maskinleselig media, 
datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter; 
videokonferanseprodukter, apparater for trådløs 

kommunikasjon, telekommunikasjonsutstyr for overføringer 
via kabel- og bredbåndsnettverk; telefonsentraler, 
nettverksutstyr for bruk i data og kommunikasjonsnett. 
35  Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse 
samt bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter i 
forbindelse med elektronisk postoverføring, 
telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, 
overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde og data; 
konsulentvirksomhet tilknyttet datasystem- og 
dataprogramvare. 
37  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- 
og mobilkommunikasjonsutstyr, også telefonsentraler. 
38  Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
informasjon om tele-, data- og mobilkommunikasjon, 
datasystemer og dataprogramvare; elektronisk 
postoverføring; overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde 
og data ved datamaskiner, dataterminaler og andre 
terminaler; drift av programvare; drift av programvare og 
infrastruktur både på tale og data. 
41  Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i forbindelse 
med anvendelse av elektronisk postoverføring, tele-, data- 
og mobilkommunikasjon, datasystemer og 
dataprogramvare, kommunikasjon ved dataterminaler og 
andre terminaler; utleie av videokonferanseutstyr og 
databehandlingsutstyr.   
42  Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon 
over globale datanettverk; kreere brukertilpassede 
websider for å skaffe tilveie informasjon og lette tilgang til 
andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk; design 
av websider; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); 
tekniske konsultasjoner. 

(730) Innehaver: 
ITWorks AS 
Postboks 1137 
3601 Kongsberg 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1330 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
It Worx AS , Konnerudgata 31, 3045 Drammen, NO 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

 Avgjørelse: Registreringen opprettholdes 
  
 
(111) Reg.nr.: 210342 
(210) Søknadsnr.: 200014935 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.10.08 

(540)

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

6  Sikkerhetsskap og -skrin. 
9  Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
tekst, tale, signaler, bilde og data; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
datamaskinprogrammer, programvare, maskinvare; 
publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; 
kompakte plater, optiske plater; kassetter; 
datamaskindisketter; mikroprosessorer; magnetiske 
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databærere; media for lagring av informasjon, lyd, tekst, 
tale, signaler, bilde og data; maskinleselig media, 
datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter; 
videokonferanseprodukter, apparater for trådløs 
kommunikasjon, telekommunikasjonsutstyr for overføringer 
via kabel- og bredbåndsnettverk; telefonsentraler, 
nettverksutstyr for bruk i data og kommunikasjonsnett. 
35  Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse 
samt bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter i 
forbindelse med elektronisk postoverføring, 
telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, 
overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde og data; 
konsulentvirksomhet tilknyttet datasystem- og 
dataprogramvare. 
37  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- 
og mobilkommunikasjonsutstyr, også telefonsentraler. 
38  Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
informasjon om tele-, data- og mobilkommunikasjon, 
datasystemer og dataprogramvare; elektronisk 
postoverføring; overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde 
og data ved datamaskiner, dataterminaler og andre 
terminaler; drift av programvare; drift av programvare og 
infrastruktur både på tale og data. 
41  Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i forbindelse 
med anvendelse av elektronisk postoverføring, tele-, data- 
og mobilkommunikasjon, datasystemer og 
dataprogramvare, kommunikasjon ved dataterminaler og 
andre terminaler; utleie av videokonferanseutstyr og 
databehandlingsutstyr. 
42  Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon 
over globale datanettverk; kreere brukertilpassede 
websider for å skaffe tilveie informasjon og lette tilgang til 
andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk; design 
av websider; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); 
tekniske konsultasjoner. 

(730) Innehaver: 
ITWorks AS 
Postboks 1137 
3601 Kongsberg 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1330 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
It Worx AS , Konnerudgata 31, 3045 Drammen, NO 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

 Avgjørelse: Registreringen opprettholdes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(111) Reg.nr.: 210343 
(210) Søknadsnr.: 200014938 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2001.10.08 

(540)

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

6  Sikkerhetsskap og -skrin. 
9  Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
tekst, tale, signaler, bilde og data; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
datamaskinprogrammer, programvare, maskinvare; 
publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; 
kompakte plater, optiske plater; kassetter; 
datamaskindisketter; mikroprosessorer; magnetiske 
databærere; media for lagring av informasjon, lyd, tekst, 
tale, signaler, bilde og data; maskinleselig media, 
datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter; 
videokonferanseprodukter, apparater for trådløs 
kommunikasjon, telekommunikasjonsutstyr for overføringer 
via kabel- og bredbåndsnettverk; telefonsentraler, 
nettverksutstyr for bruk i data og kommunikasjonsnett. 
35  Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse 
samt bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter i 
forbindelse med elektronisk postoverføring, 
telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, 
overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde og data; 
konsulentvirksomhet tilknyttet datasystem- og 
dataprogramvare. 
37  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- 
og mobilkommunikasjonsutstyr, også telefonsentraler. 
38  Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
informasjon om tele-, data- og mobilkommunikasjon, 
datasystemer og dataprogramvare; elektronisk 
postoverføring; overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde 
og data ved datamaskiner, dataterminaler og andre 
terminaler; drift av programvare; drift av programvare og 
infrastruktur både på tale og data. 
41  Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i forbindelse 
med anvendelse av elektronisk postoverføring, tele-, data- 
og mobilkommunikasjon, datasystemer og 
dataprogramvare, kommunikasjon ved dataterminaler og 
andre terminaler; utleie av videokonferanseutstyr og 
databehandlingsutstyr. 
42  Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon 
over globale datanettverk; kreere brukertilpassede 
websider for å skaffe tilveie informasjon og lette tilgang til 
andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk; design 
av websider; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); 
tekniske konsultasjoner. 

(730) Innehaver: 
ITWorks AS 
Postboks 1137 
3601 Kongsberg 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1330 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
It Worx AS , Konnerudgata 31, 3045 Drammen, NO 
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 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

 Avgjørelse: Registreringen opprettholdes 
  
 
(111) Reg.nr.: 210344 
(210) Søknadsnr.: 200014939 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2001.10.08 

(540) 

 
(511) Varer og/eller tjenester: 

6  Sikkerhetsskap og -skrin. 
9  Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, 
tekst, tale, signaler, bilde og data; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
datamaskinprogrammer, programvare, maskinvare; 
publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; 
kompakte plater, optiske plater; kassetter; 
datamaskindisketter; mikroprosessorer; magnetiske 
databærere; media for lagring av informasjon, lyd, tekst, 
tale, signaler, bilde og data; maskinleselig media, 
datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter; 
videokonferanseprodukter, apparater for trådløs 
kommunikasjon, telekommunikasjonsutstyr for overføringer 
via kabel- og bredbåndsnettverk; telefonsentraler, 
nettverksutstyr for bruk i data og kommunikasjonsnett. 
35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse 
samt bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter i 
forbindelse med elektronisk postoverføring, 
telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, 
overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde og data; 
konsulentvirksomhet tilknyttet datasystem- og 
dataprogramvare.   
37  Installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- 
og mobilkommunikasjonsutstyr, også telefonsentraler.  
38  Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; 
informasjon om tele-, data- og mobilkommunikasjon, 

datasystemer og dataprogramvare; elektronisk  
postoverføring; overføring av lyd, tekst, tale, signaler, bilde 
og data ved datamaskiner, dataterminaler og andre 
terminaler; drift av programvare; drift av programvare og 
infrastruktur både på tale og data. 
41 Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i forbindelse 
med anvendelse av elektronisk postoverføring, tele-, data- 
og mobilkommunikasjon, datasystemer og 
dataprogramvare, kommunikasjon ved dataterminaler og 
andre terminaler; utleie av videokonferanseutstyr og 
databehandlingsutstyr.   
42  Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon 
over globale datanettverk; kreere brukertilpassede 
websider for å skaffe tilveie informasjon og lette tilgang til 
andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk; design 
av websider; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av 
databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); 
tekniske konsultasjoner. 

(730) Innehaver: 
ITWorks AS 
Postboks 1137 
3601 Kongsberg 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30,1330 Fornebu, 
NO 

 Innsiger: 
It Worx AS , Konnerudgata 31, 3045 Drammen, NO 

 Innsigers fullmektig: 
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

 Avgjørelse: Registreringen opprettholdes 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale 
vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi som er en 
direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
(111) Reg.nr.: 221770 
(151) Reg.Dato.: 2003.11.06 
(180) Reg. utløper: 2013.11.06 
(210) Søknadsnr.: 200302051 
(220) Inndato: 2003.03.04 
(540) Gjengivelse av det gamle merket: 

PETER 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

PETTER 
(571) Beskrivelse av merket:  

PETTER 
(730) Innehaver: 

L'Easy A/S 
DK-5000 Odense V 
DK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
9  Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
eller bilder, herunder fjernsyns-, video- og DVD-apparater, 
musikkanlegg, radioer, CD-spillere, databehandlingsutstyr, 
herunder computere, skrivere, skjermer, computersoftware, 
magnetiske og optiske databærere, fotografiske og optiske 
apparater og instrumenter, herunder videokameraer og 
fotografiapparater, telefoner og mobiltelefoner, 
telefaksmaskiner. 
11  Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, solarier. 
35  Detaljhandelsvirksomhet.  
36  Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 
37  Reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
herunder installasjon av elektriske apparater, utleie av 
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørkeapparater og -
tromler.  
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av telefoner og 
mobiltelefoner samt telefaksmaskiner.   
39  Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, 
utleie av kjøleskap og frysere; utleie av ovner, 
mikrobølgeovner og elektriske komfyrer. 
41  Utleie av apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd eller bilder, herunder fjernsyns-, video- og DVD-
apparater, musikkanlegg, radioer og CD-spillere og utleie av 
fotografiske og optiske apparater og instrumenter, herunder 
videokameraer, fotografiapparater og telefaksmaskiner. 
42  Utleie av databehandlingsutstyr, herunder computere, 
skrivere, skjermer, computerprogrammer, magnetiske og 
optiske databærere.  
44  Utleie av solarier. 

(450) Kunngj. reg. dato: 40/04, 2004.09.27 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 118911 
(151) Reg.dato: 1984.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.10.11 

(210) Søknadsnr: 19833605 
(220) Inndato: 1983.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINAC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Transportabele, elektriske induksjonsapparater 
for oppvarming av metallkomponenter. 

  
 
(111) Reg.nr.: 165118 
(151) Reg.dato: 1994.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2004.10.27 

(210) Søknadsnr: 19925425 
(220) Inndato: 1992.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Hele klassen. 
6 Hele klassen. 
7 Hele klassen. 
20 Hele klassen. 
21 Hele klassen. 
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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.: 107609, 139730, 158826, 182169 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tricosal Beton-Chemie GmbH & Co KG, D-32676 Lügde, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Grace Bauprodukte GmbH, 32676 LÜGDE, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 Oslo, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 135299 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pharmacia Animal Health AB, Box 921, S-251 09 

Helsingborg, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pharmaxim Sweden AB, Stenbrovägen 32, 25368 

HELSINGBORG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 151351, 151352, 208214, 204346 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca, 222, 20126 

MILANO, IT 
Pirelli Società per Azione, Viale Sarca 222, Milano, IT 

(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via  G.Negri 10, 20123 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 156018 
(730) Tidligere innehaver: 
 Beta-Film GmbH & CO Vertriebsgesellschaft, 

Unterföhring/München, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Beta Film GmbH, Münchener Strasse 101 z, 85737 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180035 
(730) Tidligere innehaver: 
 SEAFRESH AS, Postboks 1633 Vika, 0119 Oslo, 0119, NO
(740) Ny Innehaver: 
 Unil AS, Postboks 72 Sentrum, 0101 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Hjort DA-MNA, Postboks 471 Sentrum, 

0105 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 186069 
(730) Tidligere innehaver: 
 Netto Kjeden AS, Hoffsveien 17, 0250 Oslo, 0250, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Netto AS, Bjødrupsvej 18, Holme, 8270 HØJBJERG, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 186915 
(730) Tidligere innehaver: 
 BELIN, (SA), F-91130 Ris-Orangis, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Lu France, Bâtiment Saarinen, 3 Rue Saarinen, 94150 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 188894 
(730) Tidligere innehaver: 
 Orkla-Egg AS, Kårmo, 7320 FANNREM, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Norgården AS, Lommedalsveien 281, 1350 

LOMMEDALEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 193723 
(730) Tidligere innehaver: 
 Union Pigments AS, Strandgt. 223, 5006 BERGEN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Waardals AS, Marikoven, 5302 STRUSSHAMN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202668 
(730) Tidligere innehaver: 
 Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, IL60064-6050 

ABBOTT PARK, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Inverness Medical Switzerland GmbH, Bundesplatz 10, 

6304 ZUG, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 203363 
(730) Tidligere innehaver: 
 Klaus Simmer, Haiku, Maui HI, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Dutch Loft BV, Rijn 20, 2941BG 'S-GRAVENHAGE, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 



 overdragelser 2004.09.27 - 40/04

 

105 
 

(111) Reg.nr.: 203665, 217690, 218607, 222116 
(730) Tidligere innehaver: 
 BR-Legetøj A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 Roskilde, 

DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 ROSKILDE, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215837 
(730) Tidligere innehaver: 
 DVA Trading AB, Box 7814, S-103 96 Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Essinge Förvaltning AB, Box 7814, 10396 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Selmer Advokatfirma, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222174 
(730) Tidligere innehaver: 
 Woods of Windsor Ltd, Unit 5 Acre Road, Windsor, 

Berkshire RG2 0SU, England, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Lee Stafford, 1231-1233 London Road, SS93JA LEIGH-

ON-SEA, ESSEX, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 52969, 119095, 129553, 139322 
(730) Tidligere innehaver: 
 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Midelfart & Co AS, Postboks 644, 3412 LIERSTRANDA, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Midelfart & Co AS, Postboks 644, 3412 LIERSTRANDA, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 81666 
(730) Tidligere innehaver: 
 Vogtländische Musikinstrumentfabrik GmbH, 

Merkneukirchen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 GA Meinl Musikmarketing GmbH, Seniweg 4, 82538 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 85025 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hans Denzler & CO AG, Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 

Reinach, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Neoperl Servisys AG, Pfeffingerstrasse 21, 4153 

REINACH, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 90935, 108067, 120545, 117389, 219184 
(730) Tidligere innehaver: 
 General Electric Co, 1 River Road, NY12345 

SCHENECTADY, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Diamon Innovations Inc, 6325 Huntley Road, OH46085 

WORTHINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 95691, 95692, 131006, 134235 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sebago INC, 55 Hutcherson Drive, Gorham, ME 04038, US
(740) Ny Innehaver: 
 Sebago International Ltd, 55  Hutcherson Drive, ME04038 

GORHAM, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 99017, 137726, 139376, 137585, 137586, 

137587, 145354, 153486, 175624, 176800 
(730) Tidligere innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, 14167 

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

0306 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til madridprotokollen, 
rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsr: 200307812 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0806701 

(730) Innehaver : Georges Caux 
4 rue de la Garenne 
F-31750 Escalquens 
FR 
Frédéric Blaimont 
2, Place de la Boulangerie 
F-31300 Villaries 
FR 

(791) Lisenstager: SarL Le Fauteuil Personnalisable 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2004/08/23  
   
 
 
 
(210) Søknadsr: 19935775 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
169325 

(730) Innehaver : Dr Martens International Trading 
GmbH og Dr Maertens Marketing 
GmbH, Ahornstrasse 8 A, 
GRÄFELFING, 82166, DE 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

Zacco Norway AS 
Postboks 765 Sentrum 
0106 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Airwair International Ltd 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2004/01/19  
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 117681 
(210) Søknadsnr.: 19831703 
(730) Innehaver: Distilleerderijen Erven Lucas Bols BV, 

Wattstraat 61, NL-2700 AE 
Zoetermeer, NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 118279 
(210) Søknadsnr.: 19831319 
(730) Innehaver: Deko Loft og Væg AS, Ishøj, DK 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118365 
(210) Søknadsnr.: 19832290 
(730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, 

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

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 118459 
(210) Søknadsnr.: 19823640 
(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.: 118631 
(210) Søknadsnr.: 19830754 
(730) Innehaver: SA Holding Henri Heuliez, Cerizay, 

FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118678, 131572 
(210) Søknadsnr.: 19832864, 19864897 
(730) Innehaver: Lumiance BV, Oudeweg 155, 

2031CC HAARLEM, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 135299 
(210) Søknadsnr.: 19874527 
(730) Innehaver: Pharmaxim Sweden AB, 

Stenbrovägen 32, 25368 
HELSINGBORG, SE 

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

   
 
 
 

 
(111) Reg.nr.: 161526 
(210) Søknadsnr.: 19904144 
(730) Innehaver: Royal Mail Group plc, 148 Old Street, 

London EC1V 9HQ, England, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 161921 
(210) Søknadsnr.: 19922396 
(730) Innehaver: Europcar International, Boulogne 

Billancourt, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162849 
(210) Søknadsnr.: 19931184 
(730) Innehaver: Jungbunzlauer GesmbH, Wien, AT 
(740) Fullmektig: Hans Chr Steenstrup, c/o Seim-

Haugen, Steenstrup & Co, Postboks 
1348 Vika, 0113 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 162866 
(210) Søknadsnr.: 19931598 
(730) Innehaver: Pfizer Enterprises SarL, Rond point 

du Kirchberg, 51 avenue JF Kennedy, 
1855 LUXEMBOURG, LU 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163052 
(210) Søknadsnr.: 19921875 
(730) Innehaver: Trigano, 100 rue Petit, 75019 PARIS, 

FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163191 
(210) Søknadsnr.: 19914677 
(730) Innehaver: European Patent Organization, 

München, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163413 
(210) Søknadsnr.: 19913486 
(730) Innehaver: British Airways Plc, Heathrow Airport, 

Hounslow, Middlesex TW6 2JA, 
England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163609 
(210) Søknadsnr.: 19931760 
(730) Innehaver: International Health Insurance 

Danmark Forsikringsaktieselskab, 
Palægade 8, 1261 KØBENHAVN K, 
DK 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163847 
(210) Søknadsnr.: 19930109 
(730) Innehaver: Mentor Medical Ltd, Unit 7 Peter 

Road, Lancing, West Sussex BN15 
8TJ, England, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 163978 
(210) Søknadsnr.: 19931288 
(730) Innehaver: Superscape Group Plc, Cromwell 

House, Bartley Wood Business Park, 
RG279XA HOOK, HAMPSHIRE, GB 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164331 
(210) Søknadsnr.: 19932323 
(730) Innehaver: Shanghai Tyre & Rubber Co Ltd, 63 

Si Chuan Road (M) SHANGHAI, CN 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 181222 
(210) Søknadsnr.: 19962599 
(730) Innehaver: Merial, 29 Avenue Tony Garnier, 

69007 LYON, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 186069 
(210) Søknadsnr.: 19933133 
(730) Innehaver: Netto AS, Bjødrupsvej 18, Holme, 

8270 HØJBJERG, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 197801 
(210) Søknadsnr.: 199811204 
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 

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

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
(111) Reg.nr.: 215837 
(210) Søknadsnr.: 200200940 
(730) Innehaver: Essinge Förvaltning AB, Box 7814, 

10396 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Christopher W Husebye, c/o 

Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 
1324 Vika, 0112 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 222001 
(210) Søknadsnr.: 199909055 
(730) Innehaver: Acer Inc, Hsinchu Science Based 

Industrial Park, TW 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 45160 
(210) Søknadsnr.: 55785 
(730) Innehaver: Cadbury LTD, Bourneville, 

Birmingham, GB 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 86020 
(210) Søknadsnr.: 109765 
(730) Innehaver: San Miguel, Fábricas de Cerveza y 

Malta, SA, Lerida, ES 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 95691, 95692, 131006, 134235 
(210) Søknadsnr.: 123130, 123131, 19862989, 

19872323 
(730) Innehaver: Sebago International Ltd, 55  

Hutcherson Drive, ME04038 
GORHAM, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
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