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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.: 226782 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200402784 
(220) Inndato: 2004.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORSK HYDRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK HYDRO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Ubearbeidet plast; hydrogen, saltsyre, 

kaustisk soda for industrielle formål; etan. 
3 Klisterrens. 
4 Oljer og fett til industrielle formål; 
smøremidler, brensel og belysningsstoffer; industrielle 
brenngasser, inkludert butan, nafta, propan, propen og 
blandinger av nevnte gasser, alle i gass form eller 
flytende form; mineral oljer; flytende naturgass (LNG); 
kondensert hydrokarbongass (LPG); petroleum. 
5 Plaster og forbindingsstoffer, bandasjetape, 
sportstape, elastiske støttebind, sårevaskservietter, 
salver og kremer for medisinsk bruk. 
6 Metaller, nemlig magnesium, aluminium og 
deres legeringer, og produkter derav. 
7 Mekaniske, pneumatiske og hydrauliske 
maskiner for håndtering, transport og forpakning av 
varer og materialer i løs masse. 
9 Elektrolysører. 
10 Isposer, varmeposer og kjølespray for 
medisinsk bruk; ortopediske artikler. 
11 Apparater for oppvarming og kjøling av luft og 
væske. 
16 Trykksaker. 
18 Kofferter, reisevesker, dokumentmapper, 
ryggsekker, paraplyer. 
22 Sekker for transport og lagring av varer i løs 
masse. 
25 Belter, klær, luer. 
28 Harpiks for idrettsutøvere; harpiks for 
idrettsutøvere i form av sportsklister. 
32 Pulver til fremstilling av sportsdrikker. 
37 Vedlikehold og reparasjon av flycontainere og 
paller, remmer og nett. 
39 Transport, forpakning og lagring av varer; 
overføring og distribusjon av elektrisitet, transport av 
olje og naturgass; utleie av flycontainere og paller. 
40 Bearbeiding av metall; metallstøping; 
produksjon av energi; produksjon av olje og naturgass. 
42 Ingeniørvirksomhet og forskning; leting etter 
og utvikling av olje og naturgass forekomster. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226783 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200310195 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEKETØY STORMBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEKETØY STORMBERG 

(730) Innehaver: 
 Stormberg International AS , 4636 Kristiansand S, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstil og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy. hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226784 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200109835 
(220) Inndato: 2001.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEPSI TWIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEPSI TWIST 

(730) Innehaver: 
 PepsiCo Inc , 700 Anderson Hill Road, NY10577 

PURCHASE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke-alkolholdige drikker; fruktdrikker og fuktjuicer; saft, 
konsentrater og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226785 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200200889 
(220) Inndato: 2002.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Merket er i farger 
(571) Beskrivelse av merket:  

 PEPSI Twist 
(730) Innehaver: 

 PepsiCo Inc , 700 Anderson Hill Road, NY10577 
PURCHASE, US 

(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, konsentrater og andre preparater til  fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226786 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200211905 
(220) Inndato: 2002.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTRONNAVI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTRONNAVI 

(730) Innehaver: 
 Nec Corp , 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, 108-8001 

TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske apparater som verifiserer og 

identifiserer personer/brukere ved personellautentisering.
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226787 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200302107 
(220) Inndato: 2003.03.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARIZONA BARBECUE 

(730) Innehaver: 
 Thara Import AS , Prost Stabels vei 22, 2019 

Skedsmokorset, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Grillapparater; grillspidd; lamper, herunder 

gasslamper; gassapparater; fakler; lommelykter; peiser; 
rister for ildsteder; apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226788 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200303523 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UUNET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UUNET 

(730) Innehaver: 
 UUNET Technologies Inc , 22001 Loudoun County 

Parkway, Building E1 3-610, VA20147 ASHBURN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 

overføring av tale, data og informasjon; formidling av 
datakommunikasjonsnettverk; formidling av tilgang til 
globale datanettverk og andre kommunikasjons-, data- 
og trådløse nettverk; formidling av elektronisk 
posttjenester, faksimiletjenester og overførings- og 
lagringstjenester for tredjemanns elektronisk data; 
formidling av tilgang til nettverksstasjoner for utveksling 
av trafikk over globale datanettverk blant globale 
datanettverk trafikkbærere; telekommunikasjons 
taletjenester; telefontjenester; avgiftsfrie 
nummertjenester; 
telekommunikasjonsmeldingssentertjenester; 
elektroniske konferansetjenester; trådløse 
telekommunikasjonstjenester; formidling av informasjon i 
området telekommunikasjon og dataoverføring for 
bedrifter; telekommunikasjonskonsultasjoner. 
42 Databasert kommunikasjonsnettverk 
sikkerhetstjenester; databasert kommunikasjonsnettverk 
sikkerhetsadministrasjonstjenester; formidling av 
informasjon i området globale datanettverk, web og 
databasert kommunikasjonsnettverk sikkerhet og sikker 
overføring av data og informasjon; konsulentvirksomhet i 
området globale datanettverk, web og databasert 
kommunikasjonsnettverk sikkerhetstjenester, 
informasjonssikkerhetstjenester, sikker data og 
informasjonsoverføringstjenester og data kryptering og 
dekrypteringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226789 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200305564 
(220) Inndato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Merket er i farger 
(571) Beskrivelse av merket:  

 STORCASH 
(730) Innehaver: 

 Joh-System AS , Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
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, 
PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, 
markedsstudier og -undersøkelser; spredning av 
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; 
rådgivning om reklame og om organisasjons- og 
forretningsledelse og om forretningsprofilering; 
rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og 
salg av varer samt sortementsrådgivning innenfor 
dagligvaresektoren; salg av matvarer, 
husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg av kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede 
og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett; 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; salg av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg 
av husholdnings- og kjøkkenredskaper, beholdere (ikke 
av edelt metall eller plettert dermed), kammer og 
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler og 
andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske 
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oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226790 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200307100 
(220) Inndato: 2003.07.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISTAR 

(730) Innehaver: 
 The Village Partnership LLP , Carr Hill, Balby, Doncaster 

DN4 8DE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

stål; metallrør; stenger og staver av metall for sveising. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 226791 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200311340 
(220) Inndato: 2003.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bb electronics as 

(730) Innehaver: 
 BB Electronics A/S , Ane Staunings vej 21, DK-8700 

Horsnes, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter til ledning, omkobling, 
transformasjon, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og 
databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater; 
herunder elektroniske komponenter og elektroniske 
printplater  
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, herunder reparasjonsvirksomhet 
i forbindelse med defekt på leverte elektronikkprodukter.  
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer; organisering av reiser, skipsmeglervirksomhet.  
40 Bearbeiding og behandling av materialer 
og gjenstander, herunder blyfri lodding, samling av 
komponenter; elektronikkvirksomhet.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; sourcing, herunder 
leverandør- og materialutvelgelse, komponentinnkjøp, 
herunder forhandling med leverandører, styring av 
samarbeid med komponentleverandører og lagerføring 
av standard- og kundespesifiserte komponenter; 
produksjon; test av materiale; elektroriske og mekaniske 
sammenslutninger av produkter i forlengelse av 
printmontasjen, herunder sluttmontasje av 
kundeprodukter; systemintegrering; distribusjons og 
servicevirksomhet: industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, 
dataprogrammering, juridiske tjenester; 
ingeniørvirksomhet.  

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226792 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200403007 
(220) Inndato: 2004.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOPLOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOPLOCK 

(730) Innehaver: 
 VERMOP Salmon GmbH , Kiesweg 4-6, 97877 

WERTHEIM, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Aluminiums skaft/håndtak, spesielt 

skaft/håndtak for forlengelse av håndbetjente vindus-, 
vegg-, tak- og gulvmopper. 
8 Blader til skrapere. 
21 Manuelt drevne/betjente mopper og 
rengjøringsinnretninger for vinduer, vegger, tak og gulv, 
spesielt vinduskluter, -mopper, og naler; stativer for 
kluter, mopper, naler, skrubbere, børster og innretninger 
for voksing; reserveblader for vindu-, vegg-, tak- og 
gulvnaler; gummiblader for naler, klemmer for å feste 
mopper, kluter og naler til manuelt drevne eller 
håndbetjente stenger og rengjøringsinnretninger, også til 
bruk for børster og svamper; teleskop-stenger, spesielt 
som håndtakforlengelser for håndbetjente stenger og 
rengjøringsinnretninger for mopper, kluter, naler og 
børster; teleskop-stenger med dreibare ledd; håndtak for 
teleskop-stenger, aluminiumsskaft og 
rengjøringsinnretninger for mopper, kluter, naler og 
børster; adaptere for å feste kluter, mopper, naler og 
børster til skaft og stenger; kluter til bruk på naler for 
vindu, gulv, tak og vegg; stenger av aluminium, messing 
og/eller plast som er hule og tillater gjennomstrømming 
av vann; vinduspusseskinn; mikrofiber kluter; mopper; 
børster; svamper; beholdere for husholdning og kjøkken 
(ikke av edelt metall eller plettert dermed), spesielt bøtter, 
spann og spray flasker; poser, vesker og sekker til å 
oppbevare alle innretninger og redskaper for rengjøring, 
spesielt for rengjøring av vinduer, remmer og belter for 
forannevnte poser, sekker og vesker; hylstre for 
oppbevaring av kluter, mopper og naler; stang med 
gripeanordning for å plukke papir med (papir-plukker); 
stang med gripeanordning til å ta opp gjenstander med; 
stativer for malingskoster og innretninger for rengjøring, 
spesielt for rengjøring av vinduer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226793 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200403716 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 T Deepwater DRY TREE ALTERNATIVES Forum 

(730) Innehaver: 
 Pennwell Corp , 1421 South Sheridan Road, OK74112 

TULSA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Organisering og ledelse av utstillinger relatert til 

olje og gass industrien. 
41 Organisering og ledelse av 
forretningskonferanser, fora og utstillinger relatert til olje 
og gass industrien. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226794 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200405078 
(220) Inndato: 2004.05.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S 

(730) Innehaver: 
 Saplex SA , Avenue Castells s.n, Poligono Industrial Can 

Castells, 08420 CANOVELLES, ES 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialene, ikke opptatt i andre klasser. Plastmaterialer 
for pakking (ikke opptatt i andre klasser). 
17 Halvfabrikkerte plastmaterialer; ark, hylser/rør, 
lag/belegg, plater og stenger av plast. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226795 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200405405 
(220) Inndato: 2004.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOFREEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOFREEZE 

(730) Innehaver: 
 Performance Health Inc , 1017 Boyd Road, PA15632 

EXPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske, medisinske, 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; 
smertestillende balsam; analgetika 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226796 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200405406 
(220) Inndato: 2004.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLEDI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLEDI 

(730) Innehaver: 
 Bledina SA , 383, rue Philippe Héron, 69400 

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Melkefermenter for farmasøytisk bruk og 

laktose helseprodukter for medisinske formål; babymat, 
nemlig babycerealer, supper, dehydrerte supper, melk, 
pulvermelk, stuet frukt, grønnsakspureer, dehydrerte 
grønnsakspureer, frukt- og grønnsaksjuser, most mat; 
ferdiglagede retter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 
skinke, fjærkre, ris, grønnsaker og/eller pasta. 
29 Kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt, skåret kjøtt også 
til bruk som apetittvekker; tørrede, konserverte og/eller 
kokte frukter og grønnsaker, stuet frukt; syltetøy, 
fruktpureer, gele; supper; hermetisk mat, hovedsakelig 
bestående av kjøtt, av fisk, av skinke, av fjærkre og/eller 
av vilt; ferdigretter, tørrede, kokte, hermetiserte og frosne 
retter, hovedsakelig bestående kjøtt, av fisk, av skinke, 
av fjærkre og/eller av vilt; søte eller krydrede 
apetittvekkere laget av frukt eller grønnsaker, så som 
potet, smakstilsatte eller naturlige potetchips, tørrede 
fruktblandinger og alle typer preparerte oljeholdige nøtter 
så som peanøtter og cashewnøtter, alle typer oljeholdige 
produkter, spesielt preparerte nøtter, hasselnøtter og 
slike nøtter som peanøtter, cashewnøtter, små kokte 
kjøttstykker som apetittvekkere; melk, melkepulver, 
tyknet, smakstilsatt, og pisket melk; melkeprodukter, 
nemlig melkedesserter, yoghurt, yoghurtdrikker, mousser, 
fløte, krem, dessertfløte og -krem, frisk fløte og krem, 
smør, smelteoster, oster, modnede oster, modnede 
muggoster, ulagrede friske oster og oster i lake, cottage 
ost, friske oster som selges i væske eller i deig, enkle 
eller smakstilsatte drikkevarer laget hovedsakelig av melk 
eller melkeprodukter, melkeholdige drikkevarer 
hovedsakelig laget av melk, melkeholdige drikkevarer 
inneholdende frukt; fermenterte enkle eller smakstilsatte 
melkeholdige produkter. 
30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte 
drikkevarer, kakaobaserte drikkevarer, sjokoladebaserte 
drikkevarer, sukker, ris, puffet ris, tapioka, og mel, terter 
og paier (søte eller salte), pizzaer; enkel eller smakstilsatt 
og/eller fylt pasta, preparater laget av cerealer, 
frokostcerealer; ferdigretter hovedsakelig inneholdende 
pasta; matretter, hovedsakelig laget av tertedeiger; brød, 
kavringer, kjeks (søte eller smakstilsatte), krumkaker, 
flate kaker og kjeks, vafler, kaker, gjær- og 
butterdeigskaker, alle forannevnte produkter som enkle 
og/eller overtrukne og/eller fylte og/eller smakstilsatte 
produkter; søte eller saltede apetittvekkere inneholdende 
brød, kjeks eller butterdeig; konditorvarer og konfektyrer; 
spiselig is, spiselig is hovedsakelig laget av yoghurt, 
iskrem, vannis (spiseis), frossen yoghurt (spiseis), 
frossent smakstilsatt vann. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226797 
(151) Reg.dato.: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Søknadsnr.: 200401873 
(220) Inndato: 2004.02.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POSEIDON 

(730) Innehaver: 
 Hallvard Lerøy AS , Postboks 7600, 5020 BERGEN, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og rønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; 
levende fisk og skalldyr; friskle frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler 
til dyr, malt. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
fiskeforedling; tilberedning av ferdigretter. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226798 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200305018 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.11 DK VA 2002 04858 
(540) Gjengivelse av merket: 

TDC TOTAL SOLUTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TDC TOTAL SOLUTIONS 

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

København C,  , DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater, instrumenter og anlegg til 

telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder 
instruksjonsbøker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og ; kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer. 
35 Telefonsvartjenester (for fraværende 
abonnenter), annonse- og reklamevirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
reklamemedier og som kommunikasjonsmedier mellom 
bruker og utbyder så vel som kjøper og selger; bistand 
ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; 
bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver; detaljhandel 
av Apparater, instrumenter og anlegg til 
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer, Papir, papp og varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
trykksaker, herunder instruksjonsbøker; 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. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Telefoninstallasjon og -reparasjon; 
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
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installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
kommunikasjonsmedier mellom bruker og utbyder så vel 
som kjøper og selger, informasjon vedrørende 
telekommunikasjon og informasjon om overføring av 
lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikasjon, 
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner, 
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og 
internettsider, telefaksoverføringer, radio- og 
fjernsynsutsendelser, herunder via kabel-TV, utsendelse 
av meddelelser, utleie av apparater til utsendelse av 
meddelelser, utleie av apparater til telekommunikasjon, 
herunder av telefoniapparater samt drift av slike, 
personsøkning pr. telefon. 
41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhet 
samt informasjon vedrørende de forannevnte tjenester. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
ingeniørvirksomhet (ekspertise), herunder prosjektering 
av anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig 
av slike til telefoni og programmering av datamaskiner, 
utarbeidelse, design, vedlikehold og ajourføring av 
software, utleie av datamaskiner og dataprogrammer 
samt drift av slike. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226799 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200305019 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.10 DK VA 200204845 
(540) Gjengivelse av merket: 

TDC TOTALLØSNINGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TDC TOTALLØSNINGER 

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

København C,  , DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater, instrumenter og anlegg til 

telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder 
instruksjonsbøker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Telefonsvartjenester (for fraværende 
abonnenter), annonse- og reklamevirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
reklamemedier og som kommunikasjonsmedier mellom 
bruker og utbyder så vel som kjøper og selger; bistand 
ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; 
bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver; detaljhandel 
av apparater, instrumenter og anlegg til 
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer, Papir, papp og varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
trykksaker, herunder instruksjonsbøker; 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. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Telefoninstallasjon og -reparasjon; 
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
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installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
kommunikasjonsmedier mellom bruker og utbyder så vel 
som kjøper og selger, informasjon vedrørende 
telekommunikasjon og informasjon om overføring av 
lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikasjon, 
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner, 
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og 
internettsider, telefaksoverføringer, radio- og 
fjernsynsutsendelser, herunder via kabel-TV, utsendelse 
av meddelelser, utleie av apparater til utsendelse av 
meddelelser, utleie av apparater til telekommunikasjon, 
herunder av telefoniapparater samt drift av slike, 
personsøkning pr. telefon. 
41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhet 
samt informasjon vedrørende de forannevnte tjenester. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
ingeniørvirksomhet (ekspertise), herunder prosjektering 
av anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig 
av slike til telefoni og programmering av datamaskiner, 
utarbeidelse, design, vedlikehold og ajourføring av 
software, utleie av datamaskiner og dataprogrammer 
samt drift av slike. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226800 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200305020 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.10 DK VA 200204842 
(540) Gjengivelse av merket: 

TDC SOLUTIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TDC SOLUTIONS 

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

København C,  , DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater, instrumenter og anlegg til 

telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder 
instruksjonsbøker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Telefonsvartjenester (for fraværende 
abonnenter), annonse- og reklamevirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
reklamemedier og som kommunikasjonsmedier mellom 
bruker og utbyder så vel som kjøper og selger; bistand 
ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; 
bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver; detaljhandel 
av apparater, instrumenter og anlegg til 
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer, Papir, papp og varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
trykksaker, herunder instruksjonsbøker; 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. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Telefoninstallasjon og -reparasjon; 
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
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installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
kommunikasjonsmedier mellom bruker og utbyder så vel 
som kjøper og selger, informasjon vedrørende 
telekommunikasjon og informasjon om overføring av 
lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikasjon, 
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner, 
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og 
internettsider, telefaksoverføringer, radio- og 
fjernsynsutsendelser, herunder via kabel-TV, utsendelse 
av meddelelser, utleie av apparater til utsendelse av 
meddelelser, utleie av apparater til telekommunikasjon, 
herunder av telefoniapparater samt drift av slike, 
personsøkning pr. telefon. 
41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhet 
samt informasjon vedrørende de forannevnte tjenester. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
ingeniørvirksomhet (ekspertise), herunder prosjektering 
av anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig 
av slike til telefoni og programmering av datamaskiner, 
utarbeidelse, design, vedlikehold og ajourføring av 
software, utleie av datamaskiner og dataprogrammer 
samt drift av slike. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226801 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200305021 
(220) Inndato: 2003.05.27 
(300) Søknadsprioritet 2002.12.20 DK VA 200205002 
(540) Gjengivelse av merket: 

TDC PRIVAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TDC PRIVAT 

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

København C,  , DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater, instrumenter og anlegg til 

telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder 
instruksjonsbøker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Telefonsvartjenester (for fraværende 
abonnenter), annonse- og reklamevirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
reklamemedier og som kommunikasjonsmedier mellom 
bruker og utbyder så vel som kjøper og selger; bistand 
ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; 
bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver; detaljhandel 
av apparater, instrumenter og anlegg til 
telekommunikasjon, herunder til telefoni, telefoner og 
mobiltelefoner, apparater til opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske og optiske 
databærere, lydbærere, elektroniske publikasjoner, 
herunder lydpostkort, sende- og mottakerutstyr, herunder 
antenner og parabolantenner, databehandlingsutstyr til 
telekommunikasjon, software, akkumulatorer og batterier, 
transformatorer og omformere, kodere og dekodere, 
kodede kort og magnetiske kort til innkoding, magnetiske 
telefonkort til bruk ved telefonering, apparater og 
instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske 
telefonbølger, deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 
klasser) til de forannevnte varer, Papir, papp og varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
trykksaker, herunder instruksjonsbøker; 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. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Telefoninstallasjon og -reparasjon; 
byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
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installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
tilveiebringelse av interaktive brukerflater som 
kommunikasjonsmedier mellom bruker og utbyder så vel 
som kjøper og selger, informasjon vedrørende 
telekommunikasjon og informasjon om overføring av 
lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikasjon, 
kommunikasjon via dataskjermer og mobiltelefoner, 
herunder kommunikasjon mellom mobiltelefoner og 
internettsider, telefaksoverføringer, radio- og 
fjernsynsutsendelser, herunder via kabel-TV, utsendelse 
av meddelelser, utleie av apparater til utsendelse av 
meddelelser, utleie av apparater til telekommunikasjon, 
herunder av telefoniapparater samt drift av slike, 
personsøkning pr. telefon. 
41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhet 
samt informasjon vedrørende de forannevnte tjenester. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; 
ingeniørvirksomhet (ekspertise), herunder prosjektering 
av anlegg og installasjoner til telekommunikasjon, nemlig 
av slike til telefoni og programmering av datamaskiner, 
utarbeidelse, design, vedlikehold og ajourføring av 
software, utleie av datamaskiner og dataprogrammer 
samt drift av slike. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226802 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200310179 
(220) Inndato: 2003.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZING 

(730) Innehaver: 
 Schweppes International Ltd , 25 Berkeley Square, 

W1X6HT LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226803 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200400338 
(220) Inndato: 2004.01.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Merket er i farger 
(571) Beskrivelse av merket:  

 PRINCESS 
(730) Innehaver: 

 Princess-Gruppen AS , Postboks 90, 1401 Ski, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS , Karl Johansgt 25, 
0159 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 26 Besetningsbånd, blomster (kunstige), bokser 

(nåle), (ikke av edelmetall), bokstaver (merke-) for lintøy, 
borrelås, bånd, bånd (elastiske), bånd (hår), bånd (kante-
), bånd (premie-), bånd (possement), chenillesnorer 
(possement),  dekorasjonslapper (varmeklebende-) for 
tekstilvarer (sysaker), dusker (possementarbeider), 
elastiske bånd, emblemer, ikke av edelmetall, etuier 
(nåle-), (ikke av edelmetall), festonger (broderi), 
fingerbøl, flettebånd, frynser, galon (kantebånd), 
girlander (kunstige-), glidelåser for vesker, glidelåser, 
heklenåler, hekter (sko), hekter (klestilbehør), hekter 
(sytilbehør), hemper for klær, kantbånd for gardiner, 
kantiller (tvinnede gull- eller sølvtråder), knapper, 
trykknapper, blomsterkranser (kunstige), lintøy (bokstaver 
for merking av-), lintøy (tall for merking av-), 
lukkeanordninger for klær, nåleesker, ikke edelmetall, 
nåleputer, ikke edelmetall, nåleputer (sy), nåler (feste-), 
andre enn bijouterivarer, heftenåler, heklenåler,  
skomakernåler, stoppenåler, synåler, trekknåler, nåler, 
nåleskrin, ikke av edelmetall, premiebånd, puter 
(knappenåls-), snorer (pynte-), syetuier, sysaker (unntatt 
tråd, garn), trykknapper, varmehetter for tekanner, 
varmeklebende lapper for reparasjon av tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226804 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200400571 
(220) Inndato: 2004.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 W wilhelmsen Bunkers 

(730) Innehaver: 
 Wilh Wilhelmsen ASA , Postboks 33, 1324 LYSAKER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; 
forretningsevaluering; oppsetning og/eller 
systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse 
så vel som utnyttelse eller sammenstilling  av 
matematiske eller statistiske data; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
utarbeidelse av lønningslister; konsulentvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; arbeidsformidling og 
personellrekruttering; regnskapsførsel og 
regnskapskontroll; informasjon og rådgivning vedrørende 
alle de forannevnte tjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finasiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 
39 Logistikk- og transport- og 
befraktningsvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; skipsmeglervirksomhet, 
bunkersmeglervirksomhet, transportmeglingsvirksomhet, 
transportreservering; drift av transportmidler; tjenester 
som gjelder inspeksjon av befordringsmidler eller av gods 
før transport; tjenester i forbindelse med emballering og 
pakking av gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester 
i forbindels med maritim buksering, lossing og lasting og 
driften av havner og dokker; utleie av transportmidler, 
herunder båter og skip; utleie av containere; utelie av 
lagerplass; informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226805 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200400709 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.06 US 78/284069 
(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: 
 Lifted Research Group Inc , 1708 S Lyon Street, 

CA92705 SANTA ANA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, nemlig button-up skjorter, t-skjorter, 

bluser, bukser, jakker baseball-capser, hatter, knyte-
capser, gensere, jeans og shortser. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226806 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200402225 
(220) Inndato: 2004.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAREGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHAREGUARD 

(730) Innehaver: 
 Sanford LP , 29 East Stephenson Street, IL61032 

FREEPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Skriveinstrumenter nemlig penner. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226808 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200402618 
(220) Inndato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HJERTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HJERTER 

(730) Innehaver: 
 ColgatePalmolive Company , 300 Park Avenue, 

NY10022 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Tøymyknere, mykningsmidler for klesvask, 

midler for klesvask, vaskemidler for klesvask. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226809 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200403530 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.16 US 78/314484 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRENZETI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRENZETI 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

kardio-vaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske 
forstyrrelser, urologiske sykdommer, urogenitale 
sykdommer, gastrointestinale sykdommer, muskel-
skjelettsykdommer, allergier, diabetes, hypertensjon, 
erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon, slag, kreft, 
migrene, smerte, fedme, betennelse, 
betennelsessykdommer, respiratoriske sykdommer, 
infeksjonssykdommer, immunologiske sykdommer, 
virussykdommer, soppsykdommer, farmasøytiske 
preparater, nemlig kolesterolpreparater, 
røykavvenningspreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, 
osteoporosepreparater, oftalmologiske preparater, 
preparater for behandling av HIV og AIDS. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226812 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200403533 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.09 US 78/311382 
(540) Gjengivelse av merket: 

FYLETIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FYLETIC 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

kardio-vaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske 
forstyrrelser, urologiske sykdommer, urogenitale 
sykdommer, gastrointestinale sykdommer, muskel-
skjelettsykdommer, allergier, diabetes, hypertensj on, 
erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon, slag, kreft, 
migrene, smerte, fedme, betennelse, 
betennelsessykdommer, respiratoriske sykdommer, 
infeksjonssykdommer, immunologiske sykdommer, 
virussykdommer, soppsykdommer, farmasøytiske 
preparater, nemlig kolesterolpreparater, 
røykavvenningspreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, 
osteoporosepreparater, oftalmologiske preparater, 
preparater for behandling av HIV og AIDS. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226813 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200404348 
(220) Inndato: 2004.04.26 
(300) Søknadsprioritet 2003.12.05 US 78337011 
(540) Gjengivelse av merket: 

FROZONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FROZONE 

(730) Innehaver: 
 Disney Enterprises Inc , 500 South Buena Vista Street, 

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir, papp, varer herav, ikke opptatt i andre 

klasser, trykksaker, bokbinderartikler, fotografier, 
papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruksjons- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), plastikkmaterialer til emballeringsbruk (ikke 
opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. 
25 Bekledningsgjenstander, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler 
(ikke opptatt i andre klasser), håndholdte elektroniske 
spill, julepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226814 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200405377 
(220) Inndato: 2004.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Saves you time 

(730) Innehaver: 
 Strømme AS , Postboks 31, 1305 HASLUM, NO 

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

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

 12 Skipsutstyr 
35 Handelstjenester, nemlig salg av skipsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226815 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200405413 
(220) Inndato: 2004.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KING STREET CAPITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KING STREET CAPITAL 

(730) Innehaver: 
 King Street Capital Management LLC , 65 East 55th 

Street, 30th Floor, NY10022 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansielle tjenester, investering, 

fondskapitalforvaltning og rådgivningstjenester, 
banktjenester, forvaltningstjenester, 
verdipapirbeskyttelse, finansielle tjenester, 
tilretteleggelse og formidling av lån, pantelånstjenester, 
rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert 
til alle de forannevnte tjenestene. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226817 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200311812 
(220) Inndato: 2003.12.16 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.22 DK 0303039 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ePosthuset 

(730) Innehaver: 
 Post Danmark A/S , Tietgensgade 37, 1566 København 

V, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Detaljhandelvirksomhet via internett og via 

elektroniske forsendelsessystemer, herunder salg av 
frimerker, emballasje; administrasjon av datastyrte 
arkiver, sortering og redigering av informasjon i 
computerdatabaser. 
36 Formidling av lån via elektronisk post. 
38 Sending av elektronisk post og elektroniske 
brosjyrer; postale tjenesteytelser via internett. 
41 Salg av billetter tit teatre, show og andre 
kulturelle arrangementer via internett. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226818 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200400653 
(220) Inndato: 2004.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KALASHNIKOV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KALASHNIKOV 

(730) Innehaver: 
 Einar A Engelstad AS , Aslakveien 20 H, 0753 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

vodka. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226820 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200403532 
(220) Inndato: 2004.04.02 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.09 US 78/311380 
(540) Gjengivelse av merket: 

JIONBEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JIONBEL 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

kardio-vaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske 
forstyrrelser, urologiske sykdommer, urogenitale 
sykdommer, gastrointestinale sykdommer, muskel-
skjelettsykdommer, allergier, diabetes, hypertensjon, 
erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon, slag, kreft, 
migrene, smerte, fedme, betennelse, 
betennelsessykdommer, respiratoriske sykdommer, 
infeksjonssykdommer, immunologiske sykdommer, 
virussykdommer, soppsykdommer, farmasøytiske 
preparater, nemlig kolesterolpreparater, 
røykavvenningspreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, 
osteoporosepreparater, oftalmologiske preparater, 
preparater for behandling av HIV og AIDS. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226821 
(151) Reg.dato.: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Søknadsnr.: 200405870 
(220) Inndato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EGG 

(730) Innehaver: 
 Martin Henrik Lund, Bygdøy Alle 20, 0262 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Transportable hus 

28 Spill og leketøy 
35 Annonse og reklamevirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226822 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200111560 
(220) Inndato: 2001.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPESIALITET GODT NORSK 

(730) Innehaver: 
 Matmerk , Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
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 grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler 
til dyr; malt. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerkebestemmelsene blir kunngjort særskilt i 
varemerketidende 2005.06.06. Bestemmelsene er også 
tilgjengelig i saken, jf. dok. 04-09. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226823 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200111561 
(220) Inndato: 2001.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GODT NORSK 

(730) Innehaver: 
 Matmerk , Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
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 grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler 
til dyr; malt. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 

 Fellesmerkebestemmelsene blir kunngjort særskilt i 
varemerketidende 2005.06.06. Bestemmelsene er også 
tilgjengelig i saken, jf. dok. 04-09. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226824 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200208425 
(220) Inndato: 2002.09.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSPORTHÅNDBOKEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRANSPORTHÅNDBOKEN 

(730) Innehaver: 
 Bjørgu AS , Postboks 11, 1410 Kolbotn, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Nordic DA , Postboks 1364 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Håndbøker for transportsektoren. 
35 On-line opplysningstjeneste, oversikt over 
transporttjenester, transportører, befraktningsvirksomhet 
og losvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226825 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200309149 
(220) Inndato: 2003.09.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.04.02 US 78/233,095 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISTEBLIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ISTEBLIX 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

immunologiske sykdommer, virussykdommer, HIV og 
AIDS. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226826 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200405871 
(220) Inndato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENVOY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENVOY 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson , One Johnson & Johnson Plaza, 

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Innretninger for bruk i kardiovaskulær kirurgi. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226827 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200311868 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUMLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUMLE 

(730) Innehaver: 
 Cloetta Fazer Choklad AB , Fazervägen 6, 01230 

VANDA, FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, godter, konfektyrer, spiseis; 
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, 
sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226828 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403502 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WATERWEB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WATERWEB 

(730) Innehaver: 
 Munster Simms Engineering Ltd , Old Belfast Road, 

Bangor, County Down, BT191LT BELFAST, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Pumper og elektriske pumper; ventiler; 

pumpesett; automatiske flottørbrytere; deler, armatur og 
tilbehør til forannevnte varer. 
11 Apparater til vanninntak; vannforsyningsrør; 
filtere for drikkevann; han- og hunkoblinger til integrerte 
rør for vannforsyningsinstallasjoner; sanitære apparater 
og installasjoner; rør som deler av sanitære apparater og 
installasjoner; vannforsynings- og 
vanndistribusjonsapparater- og installasjoner; apparater 
og installasjoner for kloakknett; filterapparater; 
bølgefrontvern; ventiler; pumpesett; rørmonterte 
vannfiltere; vannlåser; dusjer; trykkpumpefiltere; 
pumpeakkumulatorsett; tappekraner; avløpsvanntanker; 
deler, armatur og tilbehør til forannevnte varer. 
19 Ikke-metalliske rør og røroppleggssystemer; 
ventiler; dekkplater av plast; vanntette skapdør av plast; 
deler, armatur og tilbehør til forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226829 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200212226 
(220) Inndato: 2002.12.23 
(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: 
 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV , Periferico sur 

No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226830 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200310674 
(220) Inndato: 2003.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 easi clean 

(730) Innehaver: 
 Wrangler Apparel Corp , Wilmington, DE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226831 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200400921 
(220) Inndato: 2004.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOXCARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOXCARE 

(730) Innehaver: 
 Yara International ASA , Postboks 2464 Solli, 0202 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Kjemiske produkter for reduksjon av utslipp. 
4 Drivstoffer, smøremidler og flytende driftsmidler 
for forbrenningsmotorer i kjøretøyer til lands og til vanns. 
6 Beholdere og rør av metall for kjøretøyer til 
lands og til vanns, og til servisestasjoner for lagring, 
transport og salg av flytende drivstoffer, smøremidler og 
driftsmidler. 
9 Pumper for flytende drivstoffer, additiver og 
driftsmidler for servicestasjoner og deres tilbehør. 
20 Beholdere, ikke av metall, for kjøretøyer til 
lands og til vanns, og til servicestasjoner for lagring, 
transport og salg av flytende drivstoffer, smøremidler og 
driftsmidler. 
37 Installasjonstjenester, vedlikeholdstjenester og 
reparasjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226832 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200402218 
(220) Inndato: 2004.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARTSHARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARTSHARE 

(730) Innehaver: 
 ArtShare Norge AS , c/o Mazars Revisjon AS, 

Bogstadveien 27B, 0355 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Torkildsen Tennøe & Co Advokatfirma AS , Bogstadveien 
27B, 0355 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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, samt kunstgjenstander som 
er laget av disse. 
16 Akvareller, bilder, farvelitografi, fotografier, 
grafiske reproduksjoner, grafiske trykk, graveringer, 
graveringsplater, klisjeer, kunstgjenstander(graverte), 
kunstgjenstander(litografier), lerret, litografier, litografiske 
kunstgjenstander, malerier, modellermasse, oljetrykk, 
papir og papp og varer laget av disse materialer, 
plakater, rammer og trykksaker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter, utstilling 
av kunst for allmennheten for kultur- eller 
utdannelsesformål. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226833 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403058 
(220) Inndato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.24 KR 8271/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 THEFACESHOP 

(730) Innehaver: 
 TheFaceShop Korea Co Ltd , 5F Daemyoung B/D, 637-

15 Sinsa-dong, Gangnam-ku,  SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymevarer; kosmetiske kremer; hudkremer; 

nærende kremer; mascaraer; eyelinere; leppestifter; 
underlagskremer for sminking; rensekremer; pudder for 
sminking, fast pudder for pudderdåser 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226834 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403432 
(220) Inndato: 2004.03.30 
(300) Søknadsprioritet 2004.03.01 FR 043278399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHIRAZ STREET 2003 Vin de Pays d'Oc 

(730) Innehaver: 
 L G I , 44 rue de Strasbourg, 11000 CARCASSONNE, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226835 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403435 
(220) Inndato: 2004.03.30 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.22 EU 3425824 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLAIROL HERBAL ESSENCES 
RAINFOREST FLOWERS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLAIROL HERBAL ESSENCES RAINFOREST 

FLOWERS 
(730) Innehaver: 

 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 
Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler, midler til rengjøring, pleie, 
behandling og forskjønnelse av hud, hode og hår, 
hårprodukter, hårfargings- og hårblekingsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226836 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403482 
(220) Inndato: 2004.03.31 
(300) Søknadsprioritet 2004.01.27 DE 304042218 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESPONSE REPUBLIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESPONSE REPUBLIC 

(730) Innehaver: 
 AdLINK Internet Media AG , Elgendorfer Strasse 57, 

56410 MONTABAUR, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

formidling av reklame; formidling av reklametjenester; 
tjenester tilknyttet plassering av websider i søkemotorer 
på internett og i oppslag fra søkemotorer. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse 
av online tjenester, nemlig innsamle, fremskaffe og 
overføre informasjon, tekster, tegninger og bilder; 
fremskaffelse av informasjon på internett; 
forsyningstjenester i forbindelse med online tjenester, 
nemlig overføringsmeldinger og informasjon av alle slag. 
42 Anskaffelse og fremstilling av 
tilgjengelighet/utleie av tilgangsmuligheter og/eller tilgang 
til digital nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226837 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403491 
(220) Inndato: 2004.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTI salt vanndrivende 

(730) Innehaver: 
 SLK Foundation , 54th Street, Arango-Orillac Building,  

PANAMA, PA 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

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

preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, nærings-
midler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer; materialer 
for tannplombering og tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider og herbicider. 
32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og frukt-
juicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226838 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403492 
(220) Inndato: 2004.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAKGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAKGUARD 

(730) Innehaver: 
 Guard Systems AS , Kanalgt 3, 3263 LARVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 45 Sikkerhetstjenester 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226839 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403493 
(220) Inndato: 2004.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 food media 

(730) Innehaver: 
 Sonja Lee, Hammerstadsgate 23 A, 0360 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Torkildsen, Tennøe & Co AS , Bogstadveien 27 B,  

0355 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, sending av 
radio-  
og fjernsynsprogram. 
41 Utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet,produksjon av 
fjernsynsprogram,sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226840 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403496 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet 2004.01.07 US 78/348631 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROFESSOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROFESSOR 

(730) Innehaver: 
 Telex Communications Inc , 12000 Portland Avenue 

South, MN55337 BURNSVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 CD-spiller til hjelp for blinde personer med lese- 

og skrivevansker 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 226841 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403588 
(220) Inndato: 2004.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.13 ES 2580832 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LARIOS DRY GIN DISTILLED LONDON DRY GIN 

(730) Innehaver: 
 Larios Pernod Ricard SA , Poligono Industrial 

Guadalhorce, 24, calle Cesar Vallejo, 29004 MALAGA, 
ES 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Gin 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226842 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403703 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RASMUSS BUD OG VARE-
TRANSPORT DEN RETTE LINJEN 

MED DET GRØNNE 
ALTERNATIVET 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RASMUSS BUD OG VARE-TRANSPORT DEN RETTE 

LINJEN MED DET GRØNNE ALTERNATIVET 
(730) Innehaver: 

 Egil Rudolf Rasmussen, Postboks 9160, Grønland, 0134 
OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet, herunder bud- og 
varetransport. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226843 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403708 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 La Mia PIZZERIA 

(730) Innehaver: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 

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

OSLO, 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; ferdigretter hovedsakelig bestående av mel 
og bakverk; pizzaer, paier, piroger. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226845 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403713 
(220) Inndato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Rengjøringsmidler til husholdningsbruk; 

blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper til 
husholdningsbruk, desinfiserende vaskemidler og 
rengjøringsprodukter. 
5 Bakteriedrepende preparater, insektdrepende 
preparater og luktfjerningspreparater for 
husholdningsbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226846 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200403717 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAKTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAKTOR 

(730) Innehaver: 
 Tun Media AS , Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; 
instruksjons- undervisningsmateriell (ikke apparater); 
trykktyper; klisjeer; aviser, tidsskrifter og bøker 
35 Annonse og reklamevirksomhet; formidling av 
aviser og abonnement for tredje menn; administrasjon av 
dataarkiv; innsamling og systematisering av informasjon 
til bruk i databaser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker og 
tidsskrift, trykksaker og aviser; redaksjonsbyråer; 
redigering av tekster, reportasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226847 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200404198 
(220) Inndato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RINGER I VANN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RINGER I VANN 

(730) Innehaver: 
 Helle Kompetanse , Postboks 76, Holmlia, 1201 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 
39 Organisering av reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsviksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226848 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200404199 
(220) Inndato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 T tCom 

(730) Innehaver: 
 Tcom AS , Postboks1314, 3231 SANDEFJORD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226849 
(151) Reg.dato.: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Søknadsnr.: 200404200 
(220) Inndato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Image View 

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

(730) Innehaver: 
 Image Ware AS , Ravnsborgveien 52, 1395 HVALSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 
NO 

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

av lyd og bilder. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 226850 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Søknadsnr.: 200400715 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANS 

(730) Innehaver: 
 Tine BA , Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo, NO 

(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 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; yoghurt og 
yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av 
melk; pålegg; snacksprodukter; desserter 
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; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, 
kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; 
snackprodukter; desserter, puddinger; kornblandinger, 
mysli. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226851 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Søknadsnr.: 200401965 
(220) Inndato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Turkis figur. Blå skrift 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Stella Guida 

(730) Innehaver: 
 Stella Guida AS , Postboks 73 Smestad, 0309 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Personaladministrativ rådgivning, 
personellrekruttering, rådgivning ,organisasjons- og 
forretningsledelse. 
36 Utleie av leiligheter. 
42 Prosjektledelse av IT-prosjekter. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226852 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Søknadsnr.: 200403578 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANCTURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANCTURA 

(730) Innehaver: 
 Indevus Pharmaceuticals Inc , 99 Hayden Avenue, 

MA02421 LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater og stoffer for 

overaktiv blære. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 226853 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Søknadsnr.: 200403581 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE ONE  TOTAL HOME EXPERIENCE 

(730) Innehaver: 
 The One Retail Network (international) Ltd , Postboks 

246,  , GI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Detaljhandel, post ordre servise, on-line 

detaljhandel, varemagasinvirksomhet i området 
kjøkkenutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226854 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Søknadsnr.: 200404641 
(220) Inndato: 2004.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONO SUR ORIGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONO SUR ORIGEN 

(730) Innehaver: 
 Viña Cono Sur SA , Nueva Tajamar No 481, OF. 1602, 

Torre Sur, Las Condes SANTIAGO, CL 
(740) Fullmektig: 

 Wikborg, Rein & Co , Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Vin, alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226858 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311862 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPER STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226860 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311864 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BABY STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226861 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311865 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEVER STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226862 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311866 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 POP STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226863 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311867 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAPPY STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226864 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200400708 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARCLAY FINE TASTE 

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Ltd , Globe House, 4 

Temple Place, WC2R2P6 LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for 

røkere, lightere og fyrstikker. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226865 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200400710 
(220) Inndato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ODELIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ODELIA 

(730) Innehaver: 
 Norsk Matraps BA , Osloveien 93, 1815 ASKIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213 

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, deriblant rapsolje; konserverte 
kjøkkenurter. 
30 Mel,  melprodukter og næringsmidler av korn, 
stivelsesprodukter for næringsmidler; spiseis; honning; 
eddik, sauser, krydderier, is; salatdressinger. 
31 Jordbruksprodukter, hagebruksprodukter og 
skogbruksprodukter samt korn ikke opptatt i andre 
klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, 
deriblant rapsfrø, avledede produkter av rapsfrø, 
rapskaker og avledede produkter av rapskaker; naturlige 
planter og blomster, deriblant friske kjøkkenurter; 
næringsmidler til dyr og fisk. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226866 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200400718 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUANTIPET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUANTIPET 

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

CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare for bruk i forbindelse med 

medisinsk og diagnostisk billedbehandling 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 

(111) Reg.nr.: 226867 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200403555 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUINTA DE TARSUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUINTA DE TARSUS 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Y Bebidas SA , Paseo del Urumea 21, 20014 

SAN SEBASTIAN, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner, sprit(drikkevarer), likører, brennevin, 

coctail; alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 

  
 
(111) Reg.nr.: 226868 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200403556 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASTILLO SAN ASENSIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASTILLO SAN ASENSIO 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Y Bebidas SA , Paseo del Urumea 21, 20014 

SAN SEBASTIAN, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner, sprit(drikkevarer), likører, brennevin, 

coctail; alkoholholdige drikker. 
(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226871 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200311863 
(220) Inndato: 2003.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORT STAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226872 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200403557 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYMBICORT DIGITAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYMBICORT DIGITAIR 

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB , Västra Mälarehamnen 9, 15185 

Södertälje, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske prepater og stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226873 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200403558 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NITIDAS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NITIDAS 

(730) Innehaver: 
 Nitidas Images AS , Postboks 10 Manglerud, 0612 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Fargestoffer for tekstiltrykking 

16 Geografiske kart; topografiske kart 
24 Tekstilstoffer; tekstilmaterialer; silkestoffer; 
silkestoffer for silketrykking; tekstiltrykk; silketrykk. 
40 Bearbeiding av materialer; tekstilbehandling; 
tekstilfarging; trykketjenester; tekstiltrykking. 
42 Profesjonelle konsultasjonstjenester 
vedrørende trykking, tekstiler og relatert teknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226874 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200403559 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 -ONWARD- 

(730) Innehaver: 
 KK Onward Kashiyama , 10-5 Nihonbashi 3-chome, 

Chuo-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
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  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226875 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200405116 
(220) Inndato: 2004.05.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IONZAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IONZAN 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson , One Johnson & Johnson Plaza, 

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 
Grønland, 0134 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater i form av analgetika. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 226876 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200405118 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JETBLUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JETBLUE 

(730) Innehaver: 
 JetBlue Airways Corp , 118-29 Queens Blvd., NY11375 

FOREST HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 

varer; organisering av reiser; transport av passasjerer, 
pakker, gods og last med fly; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende flytransport via et nettsted i 
globale datanettverk; reisebyråtjenester, nemlig utførelse 
av reservasjoner og bestilling av transport; 
passasjertjenester for flyselskaper i form av 
bonusprogram (frequent flyer program). 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Reg.nr.: 226877 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200405121 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hoyt 

(730) Innehaver: 
 Jas D Easton Inc , 7855 Haskell Avenue, Suite 202, 

CA91406-1999 VAN NUYS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Buer og utstyr for bueskyting, nemlig buer, 

piler, koggere, buestabilisatorer, buesikter, esker, 
futteraler, dekker og overtrekk for buer. 

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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(111) Reg.nr.: 226878 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Søknadsnr.: 200405124 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAFO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAFO 

(730) Innehaver: 
 Bafo Broker AS , Klingenberggt. 5, 0113 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  23/05, 2005.06.06 
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Fellesmerkebestemmelser 

 
Se reg.nr. 226822 og 226823. 

 
KRAV TIL BRUK 

 

                  
 
 
 

Spesialitet-merket eies av Matmerk, som er en uavhengig 
instans som godkjenner bedrifter og enkeltprodukter. Matmerk 
går dermed god for den informasjon som blir gitt om produktet. 

 
Spesialitet-merket skal gi forbrukerne en spesiell verdi og 

sikkerhet for at produktet har de kvaliteter som fremheves. I 
tillegg baserer produktet seg på norske råvarer, og bedriften 

forplikter seg til å overholde kravene til merkebruk. 
 
 
 
 
 
 
 

For å få bruke og for å opprettholde retten til bruk av 
Spesialitet-merket må bedrift og produkt godkjennes etter: 

 
- kravene til Godt Norsk-merket 

       - tilleggskravene i dette dokumentet 
 
 
 

Godkjenning for Spesialitet gjelder for tre år. 
Deretter må bedriften og produktet godkjennes på nytt. 

 
 
 
 
 
 
 

MATMERK SIN VISJON: 
 

Merkede produkter skal foretrekkes av forbrukerne 
og 

gi merkebrukerne en merverdi 
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1. Hovedkrav for bruk av Spesialitet 
 
1.1 Krav til Godt Norsk-merket 
 

1.1.1 De krav som til en hver tid gjelder for bruk av Godt Norsk-merket skal være oppfylt, se vedlegg IV. 
 

1.1.2  "Presiseringer" som gis av merkeeier, kan ved mer umiddelbare behov tolke, utdype og endre 
kravene. Fast innarbeiding i kravsettet skjer etter samarbeid og høring, slik at de inngår i 
bedriftens utviklingsarbeid, og det gis rimelig frist for tilpasning. 

  
1.2 Krav til produktets spesialitet 
 

1.2.1 For at et produkt skal kunne merkes med Spesialitet må det eksistere et ferdig produkt som hviler 
på et gjennomarbeidet konsept. 

 
1.2.2 Produktkonseptet skal ha en rasjonell karakter ("objektive" egenskaper), i tillegg må det også ha 

en emosjonell karakter ("historier" eller opplevelser ved produktet). 
 

Følgende elementer kan I. eks. gi produktet spesielle kvaliteter og/eller  
egenskaper : 
- Spesielle fôrregimer - Spesielt dyrehold 
- Spesielle dyrkingsmetoder/-forhold 
- Spesielle produktområder (dyreslag, vekstsort, naturhøstede produkter, vilt osv) 
- Spesiell produksjonsteknikk fra håndverkstradisjon til ny teknologi 
- Funksjonell mat  
- Spesiell ferskhet 
- Spesielt vellagret og/eller velutviklet 
- Smaksopplevelse eller smaksrikdom 
- Spesiell kjøttfylde 
 

1.3 Gebyr ved bruk av merket 
 

1.3.1 Merkebruker skal i tillegg til avgift for å være godkjent merkebruker betale både for 
godkjennelse og bruk av Spesialitet etter prinsipper og satser fastsatt av styret i Matmerk, se 
vedlegg II. 

 
 
 

2. Særskilte krav til søknad, godkjenning, oppfølging og fornyelse 
 
2.1 Søknad 
Det skal skrives en særskilt søknad for bruk av Spesialitet, se vedlegg I. 

 
2.1.1 Søknaden skal inneholde konseptbeskrivelse (se pkt. 3) og gi grunnlag for godkjenning etter 

kravene til Godt Norsk-merket, se vedlegg IV. 
 
2.1.2  Ved henvendelse fra en potensiell søker, oppsøkes denne av merkeeier for å få innblikk i 

grunnlaget for, og gi informasjon om hvilke områder i konseptet det må arbeides med for at 
søknad skal være aktuelt. Merkeeier og potensiell søker skal ha kontakt i perioden frem mot 
søknad, for å fastslå at det er et reelt grunnlag for søknad.  

2.1.3  Når søknad mottas, vil merkeeier foreta en gjennomgang for å fastslå at det er grunnlag for 
videre behandling og at det eksisterer tilstrekkelig uavhengig dokumentasjon av de spesielle 
karakterer/egenskaper produktet sies å ha. Det kan i  
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denne fasen innhentes ytterligere/bedre informasjon, evt. oppfordres til bruk av uavhengig 
fagekspertise på søkers regning. 

 
2.2 Godkjenning 
 

2.2.1  Merkeeier gjennomgår søknad og uavhengig dokumentasjon samt gjennomfører 
godkjenningsrevisjon som grunnlag for innstilling. 

 
2.2.2  Dersom det er tvil om søknadens berettigelse oversendes den til en uavhengig faglig vurdering 

og innstilling. Kostnaden belastes søker etter nærmere avtale. 
 
 2.2.3 Godkjenning gis for inntil 3 - tre - år av gangen.  
 
 
2.3 Oppfølging 
 

2.3.1 Merkeeier vil i egen regi, eller ved hjelp av tredjepart, gjennomføre kontrollaktiviteter og 
revisjoner i godkjenningsperioden. Disse skal bekrefte påstandene godkjenningen er basert på, 
gjennom hele produksjonsgangen. 

 
2.4 Fornyelse 
Fornyelse av godkjenning og avtale er spesielt for Spesialitet. Det er ikke unormalt at et produkt som i en periode 
har suksess som følge av sine spesielle kvaliteter/egenskaper, vil bli utsatt for konkurranse. 
 
Merkebruker bør derfor arbeide målrettet med områder som krever forbedring, for at produktet skal beholde sin 
unikitet. 
 
 2.4.1 Matmerk varsler merkebruker 4 -fire - måneder før utløp av avtalen om dette. 
 

2.4.2  Merkebruker plikter å sende søknad om fornyelse innen 3 - tre - måneder før avtalens utløp der 
alle omstendigheter om produktets markedsposisjon klarlegges. 

 
2.4.3 Før en fornyelse kan gis, er det avgjørende at merkebruker kan sannsynliggjøre at det 

godkjente produktet har opprettholdt sin posisjon i forhold til mulige konkurrenter. 
 
2.5 Tilbaketrekking av godkjenning 
 
Dersom kravene til Godt Norsk-merket og/eller Spesialitet-merket ikke overholdes, vil merkeeier trekke tilbake 
godkjenningen, se pkt. 1.2 i krav til bruk av Godt Norsk-merket. 
 
 
 
 

3. Krav til konseptbeskrivelse 
 
Et konsept skal være bygget på spesielle kvaliteter/egenskaper ved produktet som en bestemt kjøpergruppe 
oppfatter å ha en verdi utover standard vare i kategorien. 
 
Et vellykket konsept er når "alt i tilknytning til produktet oppleves som riktig" av kjøpergruppen. For å nå denne 
målsettingen, beskrives følgende områder : 
 
3.1 Produkt 
 

- Hvilke type råvare og råvarekvalitet er valgt og hvorfor? 
- Spesielle innsatsfaktorer, eller andre forhold ved produktet eller produksjonen.  
- Hvordan produseres og emballeres varen, og hvorfor er metodene valgt?  
- En beskrivelse av ferdigvaren slik den tilbys til forbruker. 
- Hvilke særtrekk har produktet, og hvordan skal dette fremgå? 
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3.2 Identitet 
 

- Idègrunnlaget eller historier som skaper produktets identitet beskrives. 
- Hvordan profileres produktet i forhold til sine egenskaper og til andre produkter i samme   kategori? 
- Hvordan presenteres produktet for forbruker — emballasjeteknisk og designmessig for å underbygge 
profilen? 
- Hvilke omgivelser selges produktet i og hvordan underbygger dette profilen? 
 

3.3 Marked 
 

3.3.1 Målgrupper: 
 
- Hvem er de forbrukertyper som kjøper eller ønsker å kjøpe det aktuelle produkt? 
- Hvorfor ønsker de å kjøpe produktet; er det smak, produksjonsmetode, råvare eller annet? 
- Hvordan er det planlagt å påvirke de aktuelle forbrukerne? 

 
3.3.2 Distribusjonskanal: 

 
- Hvilke salgskanal er valgt for produktet? 
- Hvordan påvirkes salgskanalen til å selge produktet?  
- Hvordan er det planlagt å hjelpe til med salget?  

 
 
 

4. Særskilte krav til merking og bekjentgjøring 
 
For at forbruker enkelt skal kunne identifisere godkjenningen av et produkt som Spesialitet, er det viktig at 
produktets eier er bevisst og aktiv i sin informasjon om dette til sine kunder. 
 
Det er også viktig at produktets eier er aktiv i sin kommunikasjon til sine kunder om de spesielle 
kvaliteter/egenskaper produktet har, og som gir merverdi for kjøper. 
 
4.1 Merking 
 

4.1.1 På produktemballasjen skal det klart og entydig angis hvilke spesielle kvaliteter/egenskaper 
produktet har. Kunden skal gis mulighet for nærmere informasjon om produkt, 
produksjonsforhold eller prosess (internett eller telefonnummer). 

 
4.1.2 Alle produkter skal være tydelig merket med Spesialitet. Spesialitet-merket skal imidlertid ikke 

overskygge varemerket, se vedlegg III. Forbruker skal gis mulighet til informasjon om innholdet i 
Spesialitet-merket (via internett). 

 
4.1.3 Kjøttprodukter skal ikke merkes med fellesbetegnelser. Rase, art, kjønn- eller aldersbetegnelser 

skal framgå der dette er relevant. 
 

4.1.4 Fiskeprodukter skal merkes med art, stamme eller tilsvarende der dette er relevant. 
 

4.1.5  Frukt, bær og grønnsaker skal være merket med sort. 
 

4.1.6  Produksjonssted skal fremgå på en forklarlig måte på emballasjen. 
 

4.1.7 Produksjonsdato, evt. pakkedato skal oppgis slik at forbruker har mulighet til å vurdere friskhet 
evt. modningsgrad. 

 
4.1.8  Samtlige bestanddeler i produktet skal gå fram av innholdsfortegnelsen.  
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4.2  Markedsaktiviteter 
 
Merkebruker skal aktivt vise sin godkjenning gjennom bruk av Spesialitet-merket på produkt og i de aktiviteter 
som omhandler det godkjente og merkede produkt 
 

4.2.1 Alle markedsaktiviteter for produktet skal inkludere Spesialitet-merket, se vedlegg I I .  
 

4.2.2  Der hvor det er naturlig tekstmessig, skal merkets innhold forklares.  
 
4.3 Markedskommunikasjon 
 

4.3.1  Markedskommunikasjonen skal fremheve produktets egne spesielle kvaliteter/egenskaper. 
 

4.3.2  Det skal ikke fremkomme påstander eller beskrivelser som er negative for konkurrerende 
produkter. 

 
 

5. Særskilte krav til merkebruker 
 
5.1 Revisjonsansvar 
 
For et produkt som påberoper seg spesielle kvaliteter/egenskaper, og der flere av disse er knyttet til råvarens 
spesialitet, er det avgjørende for troverdigheten at produktet kan følges til primærprodusent og 
primærprodusentens virksomhet. 
 
 5.1.1 Internrevisjon tilknyttet merkekrav skal utføres årlig, rapport skal sendes merkeeier. 
 
 5.1.2 Det skal gjennomføres en årlig oppfølging/revisjon av underleverandører. 
 

5.1.3 Det skal gjennomføres årlig KSL-oppfølging eller -revisjon der merkebruker er primærprodusent i 
landbruket eller har primærprodusent som nærmeste leverandør. 

 
5.2 Informasjonsplikt 
 

5.2.1 Merkeeier skal ha informasjon om alle endringer ved konsept og/eller produkt senest 3 mnd. før 
endringen(e) gjennomføres. 

 
5.2.2  Dersom slike endringer får eller kan få innflytelse på det godkjente produktets karakter, anses 

dette som et nytt produkt, og det må søkes om egen godkjenning. 
 
5.3 Informasjon om godkjenning 
 

5.3.1 Umiddelbart etter godkjenning skal styringssystemet hos merkebruker omfatte kravene til Godt 
Norsk-merket og Spesialitet-merket. Bedriftsledelsen skal skriftlig, lett synlig både for kunder og 
ved ulike revisjoner, stadfeste at bedriften er merkebruker. 

 
5.3.2  Merkebruker plikter å gi informasjon om produkt og godkjenning internt og i verdikjeden. 

 
 
 
Dokumentoversikt vedrørende merkebruk 
 
Vedlegg I Søknadsskjema for bruk av Spesialitet-merket. 
Vedlegg II Bestemmelser om kostnader ved bruk av Spesialitet-merket. 
Vedlegg III Profilhåndbok for Spesialitet-merket 
Vedlegg IV Krav til bruk av Godt Norsk-merket. 
Vedlegg V Avtale om bruk av Spesialitet-merket. 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 226855 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(210) Søknadsnr.: 200504341 
(220) Inndato: 2005.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HA 

(730) Innehaver: 
 Heidi Asdahl, Damstredet 8, 0177 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 226856 
(151) Reg.dato.: 2005.05.31 
(210) Søknadsnr.: 200503668 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AD HD BACK ON TRACK 

(730) Innehaver: 
 Ruben Eliassen, Randemfaret 22, 1540 VESTBY, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 226857 
(151) Reg.dato.: 2005.06.01 
(210) Søknadsnr.: 200503147 
(220) Inndato: 2005.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 b 

(730) Innehaver: 
 Bjørg Design AS , v/Bjørg Nordli-Mathisen, 

Heimdalsveien 5-7, 1358 JAR, NO 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jf. 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. 
Etterfølgende  
utpeknings 
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. 
Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at  

den internasjonale registreringen gjelder i Norge,  
jf. varemerkeloven § 51. 

 
 

 
 
(111) Int.reg.nr: 0681379 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200401465 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12 
(300) Søknadsprioritet: 1997.04.25 MC 97.18188 
(540) Gjengivelse av merket: 

BANANA MOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BANANA MOON 

(730) Innehaver: 
 Daniel Flachaire, 14, avnue Bosio, Monaco, 98000, 

MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soap, perfumery, cosmetics. 
9 Optical apparatus, optical goods. 
18 Leather, trunks and suitcases, luggage. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0741524 
(151) Int.reg.dato: 2000.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200012845 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCORETT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCORETT 

(730) Innehaver: 
 Scorett Footwear AB, Kyrkogatan 7, S-432 41 Varberg, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
AWAPATENT AB , Box 5117, 20071 MALMÖ, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0773726 
(151) Int.reg.dato: 2001.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200202018 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2001.08.06 IT MI2001C008623 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAVELLING SET CruiseR PAL ZILERI GRUPPO 

FORALL 
(730) Innehaver: 

 Forall Confezioni SpA, 34, Via Fabio Filzi, 36050, 
QUINTO VICENTINO, IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
9 Spectacles, spectacle cases and chains, 
spectacle frames, spectacle glasses, optical apparatus 
and instruments. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0794409 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.19 
(210) Nasj. ref.nr: 200301166 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.30 DE 302 37 389.6/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINK ON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINK ON 

(730) Innehaver: 
 Altana AG, Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, 

61352, BAD HOMBURG V D HÖHE, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter, especially books, journals, 

periodicals, pamphlets and photographic picture material, 
except such products which deal with memory training 
exercises respectively with games and toys or memory 
training programmes. 
35 Marketing. 
41 Publication and issuing of books, newspapers, 
periodicals, teaching materials and printed matter, except 
such products which deal with memory training exercises 
respectively with games and toys or memory training 
programmes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2004.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802490 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200305728 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.08 DE 302 48 989.4/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRM COMPACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRM COMPACT 

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

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric, electronic, optical, measuring, 

signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (included in this class); apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of 
sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanism for coin 
operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture). 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
42 Computer programming, data base services, 
namely rental of access time to a data base and running 
of a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunication. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0802989 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200305956 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.01.21 DE 303 02 491.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUGO DEEP RED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUGO DEEP RED 

(730) Innehaver: 
 Eurocos Cosmetic GmbH, Zeppelinallee 47, D-60487 

Frankfurt am Main, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803044 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200306088 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.21 DE 303 08 837.0/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENTARGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTARGO 

(730) Innehaver: 
 Dachser GmbH & Co KG, Memminger Strasse 140, D-

87439 Kempten, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 National and euro-national transports; air 
freight and sea freight transports; storing and packing of 
goods; IT-supported consolidated cargo transports; 
branch-specific logistics services; consulting in the field of 
logistics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0803567 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200306360 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.20 CH 510561 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRYSTAL CLIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRYSTAL CLIC 

(730) Innehaver: 
 Kronospan Schweiz AG, 6122, MENZNAU, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Laminated floors made of chipboards and of 
fibreboards of Swiss origin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0803568 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200306361 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.20 CH 510386 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 crystal clic 

(730) Innehaver: 
 Kronospan Schweiz AG, 6122, MENZNAU, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Laminated floors made of chipboards and of 
fibreboards of Swiss origin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0805639 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200307214 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.07.24 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.23 GB 2306044 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HØVIK 

(730) Innehaver: 
 Dexion Europe Ltd, Maylands Avenue, Hemel 

Hempstead, Hertfordshire HP2 7EW, England, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Sectional units for shelving and racking, rails 

and tracks for the aforesaid goods; framing fixtures and 
frame supports; racking frames and frame supports; 
frames for use in constructing storage racks; decking 
being flooring for mezzanines and for catwalks; bins 
made of metal; panels made of metal; containers; 
partitions; guard rails; stairs and ladders; pallets; castors; 
catwalks; slotted angles and frames for use in the 
construction of the aforesaid goods, all of common metal; 
parts and fittings therefor. 
7 Handling machines; sorting machines; 
carousels, apparatus and instruments, all for handling, 
lifting, loading, unloading, sorting, storing and 
transporting and manipulation of goods and materials, 
conveyors including belt and roller conveyors, drive 
motors, machine guards, brake systems and rollers for 
conveyors, power mobile racking; tool holders; parts and 
fittings therefor. 
20 Furniture, cantilever racking, lockers, 
workbenches, cabinets, workstations, pallet racking; fixed 
frame storage facility incorporating moveable rollers, 
shelves for storage, bins, modular storage, mobile 
racking, mobile shelving, ladders, castors, wheels; parts 
and fittings therefor; shelving, racks, racking; storage 
equipment and installations (furniture). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0811614 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200310537 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.06 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.06 IT MC 2003 C 000038 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Winx CLUB 

(730) Innehaver: 
 Rainbow SrL, 64, Via Brecce, I-60025 Loreto, IT 

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

NO 
(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. 
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. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0815377 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200401473 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.27 DK VA 2003 02471 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAPPY HARRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAPPY HARRY 

(730) Innehaver: 
 Kidzone A/S, Jyllandsgade 1, 6400, SØNDERBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0815963 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200400941 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.02 FR 03.3226263 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARAL 

(730) Innehaver: 
 CHARAL, 1, place des Prairies, 49300, CHOLET, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Beef and beef extracts; preserved, dried and 

cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; 
canned beef; beef-based ready-made (or cooked) meals. 
30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, 
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastry 
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), salad dressings; spices; ice for 
refreshment; pasta-based ready-made (or cooked) meals 
containing beef. 
43 Restaurant services (food services), coffee 
shop services, fast-food restaurant services (food 
services), in-home catering services (food services), 
catering services (food services), preparation of take-
away food. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0815964 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200400942 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.02 FR 03 3226259 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARAL saveur et énergie 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 CHARAL SAVOUR AND ENERGY. 

(730) Innehaver: 
 CHARAL, 1, place des Prairies, 49300, CHOLET, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Beef and beef extracts; preserved, dried and 

cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; 
canned beef; beef-based ready-made (or cooked) meals. 
30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, 
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastry 
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), salad dressings; spices; ice for 
refreshment; pasta-based ready-made (or cooked) meals 
containing beef. 
43 Restaurant services (food services), coffee 
shop services, fast-food restaurant services (food 
services), in-home catering services (food services), 
catering services (food services), preparation of take-
away food. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0815967 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200400943 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.01.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.20 SE 03-06206 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pay safe cash fast powered by paynova 

(730) Innehaver: 
 Paynova AB, Box 30107, 10425, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial services; monetary services; bank 

account services; electronic pay services; electronic 
money transactions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0818963 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200402408 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.13 BX 736126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AEGIS MEDIA 

(730) Innehaver: 
 Aegis Luxembourg SarL, 54, Boulevard Napoleon 1er, 

2210, LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; 
dissemination of advertising material, brochures and 
samples; rental of publicity material; updating of publicity 
material; business management assistance regarding 
industrial or business matters; commercial information 
agencies; dissemination of advertising material; direct 
mail advertising; business consultancy, information or 
enquiries; marketing studies and marketing research, 
such as studies and consultancy relating to market 
targeting; processing of mailing lists; direct or indirect 
merchandising services; business consultancy namely 
negotiating and concluding business transactions for 
others; services provided by a statistician; business 
management assistance; business efficiency expertise; 
business information; business investigations, business 
management and organization consultancy; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
economic forecasting; radio advertising, television 
advertising, statistical information; business qualitative 
and quantitative studies; arranging newspaper 
subscription (for others). 
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; real estate management (apartments); capital 
investments; financial consultancy; financial evaluation 
(insurance, banking, real estate); financial information; 
financial management; financial sponsorship; fiscal 
assessments; fund investments; real estate appraisal; 
real estate brokerage; portfolio management. 
38 Cable television broadcasting; electronic 
bulletin board services (telecommunications services, 
news agencies, radio broadcasting, satellite transmission, 
television broadcasting. 
41 Film production; movie studio services; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; production of radio and television 
programmes; production of shows; videotape film 
production; editing and publication of texts (other than 
publicity texts); recording studio services; rental of audio 
equipment; rental of cine-films; rental of movie projectors 
and accessories; rental of sound recordings; television 
entertainment; videotape editing; videotape film 
production; videotaping. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0819633 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200402694 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.18 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 IT SP03C000044 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BFL Bakery Future Lines 

The mark consists of the acronym BFL, where the lower 
stroke of the letter F is a distinctive triangular character, 
and the wording BAKERY FUTURE LINES is contained 
in a square under the said acronym. 

(730) Innehaver: 
 BFL Bakery Future Lines SrL, Loc. Giarizzo, 19020, 

CEPARANA (SP), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820272 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200403215 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.18 JP 2003-102253 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLDSPARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLDSPARK 

(730) Innehaver: 
 Suntory Flowers Ltd, 2-13-12 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, 

102-0093, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Wreaths of natural flowers; fishing bait; hops; 
live fish and shellfish for food; seaweeds, fresh for 
consumption; fresh vegetables; plants for sugar 
production; fresh fruit; copra; malt; foxtail millet (Italian 
millet); Chinese millet (common millet); sesame; 
buckwheat; corn (maize); deccan grass millet; 
wheat/barley/oats; unprocessed rice; sorghum (great 
millet, Indian millet); protein for animal consumption; 
animal foodstuffs; seeds and bulbs; trees; grasses; 
lawn/turf; dried flowers; seedlings; saplings; natural 
flowers; hay; bonsai (potted dwarfed trees); live animals 
(not for food); live fish (not for food); live birds; live 
insects; silkworm eggs; cocoons for egg production; eggs 
for hatching; seeds of urushi (Japanese lacquer tree); 
rough cork; palm tree leaves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820273 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200403148 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.06.13 DE 303 29 636.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

PUTINOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUTINOFF 

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

Neckarsulm, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular, spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0820816 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403361 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.24 DE 303 41 739.0/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pattex REPAIR EXTREME 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Adhesives used in industry. 
16 Adhesives for household, stationery and do-it-
yourself purposes. 
17 Joint sealing compounds, joint sealing putties, 
sealing compounds on basis of silicone and acrylic. 
19 Building materials (non-metallic). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820854 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200403369 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.13 DE 303 52 772.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOSS Green 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOSS Green 

(730) Innehaver: 
 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG, 

Dieselstrasse 12, 72555, METZINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and 
children; socks and stockings; headgear; underwear, 
nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and 
shawls; accessories, namely head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; 
footwear, boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820856 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200403370 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.13 DE 303 52 773.0/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOSS Orange 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOSS Orange 

(730) Innehaver: 
 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG, 

Dieselstrasse 12, 72555, METZINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and 
children; socks and stockings; headgear; underwear, 
nightwear, swimwear; bathrobes; belts; scarves and 
shawls; accessories, namely head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; 
footwear, boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0820971 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200403389 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.06 GB 2339953 
(540) Gjengivelse av merket: 

METSTAKE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METSTAKE 

(730) Innehaver: 
 The Expanded Metal Company Ltd, P.O.Box 14, Longhill 

Industrial Estate (North), TS251PR, HARTLEPOOL, 
CLEVELAND, GB 

(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. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
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; plant supports and plant 
stakes; tree supports and tree stakes, plant supports of 
metal; tree supports of metal; stakes of metal for plants or 
trees; garden stakes of metal; metal stakes, plant 
supports, not of metal; tree supports, not of metal; stakes, 
not of metal for plants or trees; garden stakes, not of 
metal; stakes, not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0820988 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200403392 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.01 DE 303 38 856.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUXAN 

(730) Innehaver: 
 Horst Rapp, Steinbeisstrasse 4, 75334, 

STRAUBENHARDT, DE 
Friedbert Heck, Bichlerstrasse 12, 75173, PFORZHEIM, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics. 

5 Pharmaceutical and veterinary preparations 
and preparations for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820998 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200403398 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.07 IT MI2003C 010970 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

A quadrilateral shape with a star inside which contrasts 
with the background. 

(730) Innehaver: 
 Nemo SpA, Via Piave, 69, 22069, ROVELLASCA (CO), 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for lighting, lamps, light fittings; 
apparatus for ventilating. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821146 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403775 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TVILUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TVILUM 

(730) Innehaver: 
 Tvilum-Scanbirk A/S, Ege Allé 2, 8882, FÅRVANG, 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 plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821147 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200403776 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TVILUM-SCANBIRK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TVILUM-SCANBIRK 

(730) Innehaver: 
 Tvilum-Scanbirk A/S, Ege Allé 2, 8882, FÅRVANG, 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 plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821152 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200403778 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BROS WAY 

The mark comprises three squares; each square contains 
a fancy letter shown in negative (namely, in white) in the 
following order: W-A-Y; above this, there is the word 
"BROS" in linear and specific uppercase letters. 

(730) Innehaver: 
 Bros Manifatture SrL, Via Sicilia, 1, 63039, SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO (AP), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
thereof not included in other classes; animal skins and 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821153 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200403779 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WORX 

(730) Innehaver: 
 Greapo Power Tools (Suzhou) Co Ltd, No. 11 Yangqing 

Road, Loufeng Area, Suzhou Industrial Park, 215021, 
JIANGSU, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Agricultural machines; saw benches (parts of 

machines); woodworking machines; saws (machines); 
engraving machines; cutting machines; machines and 
apparatus for polishing (electric); electric hammers; 
pumps (parts of machines, engines or motors); vacuum 
cleaners; machines and apparatus for wax-polishing 
(electric), shoe polishers, electric; grinders/crushers, 
electric, for household purposes; metalworking machines; 
trimming machines; hand-held tools, other than hand-
operated. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821161 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200403780 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.02 JP 2003-86204 
(540) Gjengivelse av merket: 

YAMATO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YAMATO 

(730) Innehaver: 
 Yugen-Kaisha Rub-a-Dub & Co, 476 Iwaido, Asuka-

mura, 634-0121, TAKAICHI-GUN, NARA, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Compact discs (audio-video), phonograph 
records; electronic circuits and CD-ROMs, recorded 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; recorded compact discs; sound recorded 
magnetic cards, sheets and tapes. 
41 Planning and arranging for the showing of 
movies, presentation of shows, plays or musical 
performances; directing or presenting plays; presentation 
of musical performances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821162 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200403781 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.24 GB 2324753 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sheep in the BiG City 

(730) Innehaver: 
 Turner Entertainment Networks International Ltd, CNN 

House, 19-22, Rathbone Place, W1P1DF, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded video audio tapes, discs and records, 
binoculars, calculators, 35mm cameras; decorative 
refrigerator magnets; magnifying glasses, mouse pads; 
radios; clock radios, and sunglasses. 
16 Stationery, boxed and individual sheets, 
blackboards, folders, files, packaging materials, namely 
containers, boxes, bags, advertising materials and 
adhesives, adhesives for stationery and household used 
letters, numerals, signs and figures, printed periodicals, 
photographs, posters, transfers (decalcomanias), printed 
matter, printed reproductions, namely lithograph prints, 
pictures, paintings, painting canvas, books, annuals, 
catalogues, calendars, display albums, diaries, 
bookbinding materials, artist's materials, namely crayons, 
paint brushes, materials for modeling or moulding, writing 
and drawing instruments, namely pens, pencils, markers, 
erasers, printing blocks, printers' type and clichés, 
stencils, instructional and teaching materials, namely 
books, pamphlets, brochures; gift tags, invitations; 
giftwrap, labels and sticks, clipboards, memo or note 
pads, greeting cards, envelopes, seals and correcting 
fluids, books to colour and sew, paint sets, colouring 
books, colouring postcards, displays and/or paperboard 
for use in relating and sale promotion, paper napkins, 
paper tablecloths, bookmarks; pencil boxes; pen cases; 
paper cake decorations; bumper stickers; paper banners. 
25 Clothing; suits, hosiery, socks, stockings, 
articles of underclothing, shorts, shirts, blouses, tops, 
slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, coats, raincoats, 
capes, slickers, overalls, waistcoats, pantyhose, knitted 
articles of clothing, scarves, mufflers, caps, hats, sun 
visors, dressing gowns, bathrobes, children's and infants' 
clothing, bibs; formal wear, articles of sports clothing; 
activewear; leisurewear; sleeping garments; sweaters, 
cardigans, vests, belts, aprons, tights, jeans, ties, 
swimwear, wristbands, footwear, sandals, boots, 
sneakers, shoes, gloves, neckwear, headwear; 
wristbands, headbands, panties; ski boots. 
28 Games and playthings, in particular toys, dolls, 
plush toys, games, balloons, spinning tops, jigsaw 
puzzles; toy masks, card games, playing cards, board 
games, electronic games; toy building blocks; ornaments 
and decorations (other than candles or lamps), all for 
Christmas trees; doll's houses; toy motor vehicles, ride-
on vehicles for children, pedal powered and battery 
powered vehicles for children; sporting articles (other 

than clothing), roller skates, ice skates, surfboards (not 
motorized), swimming flippers; horseshoe games; 
swings; strings and nets for sporting goods, games and 
rackets; rackets for playing tennis, squash, paddleball; 
archery equipment; track and field equipment; balls, 
gloves, pads, bats, sticks, clubs, markers and tees used 
for games of sport; horseriding, mountain climbing, 
archery, fencing, gymnastic, boxing equipment, weights, 
bars and mechanically operated exercise equipment; 
fishing rods, lines, hooks, baits, lures, floats, sinkers and 
reels; skis, ski poles; jump ropes; puppets, sandbox toys, 
tossing disc toys. 
35 Advertising and promotion services and 
information services relating thereto; business 
information services; all provided on-line from a computer 
database or the Internet; compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; online retail 
services (e-commerce). 
41 Education services; entertainment services, 
particularly television programming, online entertainment 
and information services relating to comedy, drama, 
action, adventure and/or animation program series, radio 
and television entertainment, production, reproduction, 
projecting and rental of motion pictures and videos, 
production and reproduction of audio and video 
recordings on audio and/or video carriers of different 
kind, especially video and audio tapes, cassettes, discs 
and records, projecting and rental of these video and/or 
audio carriers, production and arrangement of radio and 
television programs, information relating to entertainment 
or education provided online from a computer database 
or the Internet; providing online electronic publications 
(not downloadable). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821169 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200403784 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mc Neal 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mc Neal 

(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212, 

DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821180 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200403787 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEOCEUTICALS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEOCEUTICALS 

(730) Innehaver: 
 Neostrata Company Inc, Four Research Way, Princeton 

Forrestale Center, NJ08540, PRINCETON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and personal care topical 
formulations for the integumentary system, namely 
creams, lotions, gels, solutions, sprays, ointments, 
powders, lacquers, foams and bars for the skin, hair and 
nails. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821182 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200403788 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SASSICAIA 1999 BOLGHERI SASSICAIA 

The trademark consists essentially of a tan-coloured label 
with a blue circular field containing a stylised gold star, 
around which is written "Marchesi Incisa della Rocchetta" 
in gold; the word SASSICAIA in gold and other words in 
black complete the label. 

(730) Innehaver: 
 CITAI Compagnia ItalianaTerreni Allevamento e Impianti 

SpA, Loc. Capanne, 27, 57020, BOLGHERI (LI), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821183 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200403789 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.03 IT UD 2003 C 000287 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AR-DUE 

The trademark is composed of the letters AR and DUE in 
fancy characters and separated by a hyphen; the letter A 
is preceded by a square consisting of sixteen small 
squares. 

(730) Innehaver: 
 AR-DUE SpA, Via Palazzetto 56, 33080, PRATA DI 

PORDENONE - FRAZ. GHIRANO, IT 
(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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821188 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200403790 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.05.07 DE 303 22 850.4/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABUS 

(730) Innehaver: 
 ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 

58300, WETTER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Base metals and alloys thereof, construction 
materials made of metal, fitter's and small iron ware, ware 
made of metal, included in this class, in particular locks, 
padlocks, box locks, bolt locks, lock cylinders, hasps, 
door chains, door and window bolts, door and window 
fittings, door and window handles, mechanical and/or non 
electric door closers, bars for roller shutters and air 
shafts, keys and key blanks, brackets, cable locks. 
9 Optical apparatus and instruments, door 
viewers, signalling devices and instruments, electric and 
electronic monitoring devices, in particular alarms, radio 
transmission sets, telephone sets, integrated circuits, 
encoders for date processing, computers, computer 
operating programs, computer peripheral devices, 
memories for data processing systems, data processing 
devices, electric burglar alarm devices, monitors, remote 
control devices, fire alarms, protective helmets, cameras, 
magnetic cards, smart cards, electric closing devices, 
smoke detectors, motion sensors, electronic voice and 
relay modules, programming devices, software stored on 
data carriers, emergency transmitters, glass break 
detectors, magnetic contacts, switch contacts, 
accumulators, electrical cables and distributors, optical 
lenses; cases adapted to cellular phones; electric door 
closers. 
12 Covers for bicycles or motorcycle saddles, two-
wheel brakes, mechanical anti-theft devices for vehicles, 
anti-theft alarms for vehicles, direction indicators for 
bicycles, bicycle bells, bicycle chains, bicycle acoustic 
warning devices, bicycle baskets, bicycle handle bars, 
bicycle nets, bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle 
saddles, racks for vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821194 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200403794 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PuC 

(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212, 

DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Table linen, sheets and pillowcases. 
25 Hosiery, knitted garments and knit fabric 
garments, clothing, body wear, corsets, neckties, braces, 
gloves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821195 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200403795 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.04 FR 03 3244079 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUSIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUSIO 

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 

147, rue de Paris, 94220, CHARENTON LE PONT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including 
plastic lenses, corrective lenses; progressive lenses, 
polarising lenses, tinted lenses, light-sensitive lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, 
semi-finished lenses; spectacle lens blanks; cases for all 
the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.30 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821230 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200403801 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.05 IT MI2003C010890 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The mark comprises a horizontal line with one end in the 
form of a stylized fan. 

(730) Innehaver: 
 Grimac SrL, Via Morazzo, 2, (ang. Via Rigosa), 40069, 

ZOLA PREDOSA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dosing apparatus, vending machines. 
11 Coffee roasters, electric coffee filters, electric 
coffee percolators, coffee roasting apparatus. 
30 Coffee, artificial coffee, beverages made with 
coffee. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821255 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403808 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RØDVIG KULEKALK 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE 

HEDDINGE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic). 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821256 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403809 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rødvig kulekalksmørtel 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE 

HEDDINGE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic). 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821256 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403809 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rødvig kulekalksmørtel 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE 

HEDDINGE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic). 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821257 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403810 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jura-mørtel 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE 

HEDDINGE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic). 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821258 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200403811 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Læskemørtel 

(730) Innehaver: 
 Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE 

HEDDINGE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic). 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821263 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200403813 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RU-21 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RU-21 

(730) Innehaver: 
 Spirit Sciences USA Inc, 9454 Wilshire Boulevard, Suite 

600, CA90212, BEVERLY HILLS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Biologically active food supplement used to 
prevent and/or eliminate alcohol intoxication and 
hangover syndrome. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821283 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200403822 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.23 AT AM 2795/2003 
(540) Gjengivelse av merket: 

NANO-LIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NANO-LIFE 

(730) Innehaver: 
 Life Light Handels GmbH, Aigner Strasse 53, 5026, 

SALZBURG, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary food supplements for 
medical purposes, preparations containing vitamins, 
minerals and/or trace elements; medicinal teas. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; grains; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821504 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200403877 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.29 DE 303 49 664.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA body Milk 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821565 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200403897 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UKI 

(730) Innehaver: 
 Uki Uluslararasi Konfeksiyon Imalat ve Ticaret Anonim 

Sirketi, Ferhatpasa Mah. Istanbul Yolu Uzeri, UKI Binasi, 
CATALCA-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821624 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200403918 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.26 FR 03 3 247 969 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'IMPERTINENTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 L'IMPERTINENTE 

(730) Innehaver: 
 Les Vignerons du Sieur D'Arques Société Cooperative 

Agricole, Avenue du Mauzac, 11300, LIMOUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, local wines, wines of guaranteed label 
of origin, sparkling wines, natural sweet wines; ciders, 
aperitifs and eaux-de-vie; various liqueurs and spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821671 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200403931 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lipton 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Mineral water, aerated water and other non-

alcoholic beverages. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821673 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200403933 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Reflecta 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Reflecta 

(730) Innehaver: 
 Michael Huber München GmbH, Feldkirchener Strasse 

15, 85551, KIRCHHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Printing inks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821690 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200403939 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.30 CH 517954 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 body`detox unleash your potential 

(730) Innehaver: 
 Pro Visio Sanis Casanova, Im Bächli 29, 8053, ZÜRICH, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrolyzer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821691 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403940 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.10 CH 516081 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILLI GELLER CREAPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WILLI GELLER CREAPRESS 

(730) Innehaver: 
 Creation Willi Geller International AG, Oberneuhofstrasse 

5, 6341, BAAR, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Products for use in dentistry, material for 
stopping teeth and dental wax. 
10 Artificial teeth, particularly teeth of plastic 
materials and of porcelain; dental apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821692 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403941 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.10 CH 516082 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILLI GELLER CREAPEARL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WILLI GELLER CREAPEARL 

(730) Innehaver: 
 Creation Willi Geller International AG, Oberneuhofstrasse 

5, 6341, BAAR, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Products for use in dentistry, material for 
stopping teeth and dental wax. 
10 Artificial teeth, particularly teeth of plastic 
materials and of porcelain; dental apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821693 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200403942 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.10 CH 516083 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILLI GELLER CREATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WILLI GELLER CREATION 

(730) Innehaver: 
 Creation Willi Geller International AG, Oberneuhofstrasse 

5, 6341, BAAR, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Products for use in dentistry, material for 
stopping teeth and dental wax. 
10 Artificial teeth, particularly teeth of plastic 
materials and of porcelain; dental apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0821780 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200404157 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PATA NEGRA DE CASI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BLACK LEG OF CASI. 

(730) Innehaver: 
 Coop Prov Agraria y Ganadera San Isidro SC AND, Ctra. 

Nijar, s/n, 04120, LOS PARTIDORES-LA CAÑADA 
(ALMERIA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Tomatoes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821788 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200404142 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.29 DE 303 49 665.7/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEX & STRONG WITH BAMBOO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.26 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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(111) Int.reg.nr: 0821822 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200404174 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.27 DE 303 43 796.0/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

Seaman's Shot 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Seaman's Shot 

(730) Innehaver: 
 GeVeMa GmbH, Niewark 3, 24340, ECKERNFÖRDE, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly 
spirits and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.31 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822071 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200404235 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.18 US 78/369.765 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The mark consists of a stylized drawing of a lion's head. 
(730) Innehaver: 

 JD Design LLC, 5804 E. Slauson Avenue, CA90040, 
COMMERCE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather briefcases, traveling and carrying bags, 

purses. 
25 Men's, women's and children's clothing, 
namely, jeans, dresses, blouses, tops, pants, jumpsuits, 
shorts, robes, skirts, belts, hats, sweaters, scarves, 
jackets, vests, coats, t-shirts, lingerie and shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.06.01 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0823463 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200404977 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZQ 

(730) Innehaver: 
 Ningbo Zhiqing Industrial Co Ltd, Waihuan West Road, 

315600, CHENGGUAN NINGHAI ZHEJIANG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Valves of metal (other than parts of machines); 
valves of metal for water pipes; fittings of metal for 
pipework; junction of metal for pipes; joint of metal; drain 
traps (valves) of metal; hardware of metal; bottles and 
angle valves for compressed gas; closures of metal of 
containers; clip of metal for pipes. 
7 Valves (parts of machines); pressure valves 
(parts of machines); air inlet clapper valve (parts of 
machines); air relief valve (parts of machines); hydraulic 
valve; pressure-regulating valve; universal cardan joint 
(gimbal); clapper valve (parts of machines); air pressure 
controlling valve. 
11 Regulating and safety accessories for gas pipe; 
stove for kitchen; appliance for cooking; water heaters; 
electric water heaters; friction lighters for igniting gas; gas 
lighters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.05.27 

(450) Kunngjøringsdato: 23/05, 2005.06.06 
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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.: 225554 
(210) Søknadsnr.: 200402175 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.01.24 

(540) Gjengivelse av merket 

PIXMA 
(730) Innehaver: 

 Canon KK, 30-2, Shimomaruko, 3-chome, Ohta-ku 
TOKYO, JP 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Fotovista , 183, rue du Chevaleret, 75013 PARIS, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 225892 
(210) Søknadsnr.: 200400608 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.03.14 

(540) Gjengivelse av merket 

SUN.T 
(730) Innehaver: 

 AB Trygg Patent & Design, Box 242, 37424 
KARLSHAMN, SE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 

6150 Etterstad,0602 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Unilever NV , Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
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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.: 204567 
(151) Reg.Dato.: 2000.09.07 
(180) Reg. utløper: 2010.09.07 
(210) Søknadsnr.: 200000018 
(220) Inndato: 2000.01.04 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

 
(571) Beskrivelse av merket:  

VINGHØG 
(730) Innehaver: 

Vinghøg AS 
Lindholmv. 14 
3133 Duken 
3133  
NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse 13  Skytevåpen og dertilhørende tilbehør og deler; 
våpenplattformer herunder ildledningssystemer; 
våpenlavetter og våpenunderstell; sikteanordninger for 
skytevåpen. 

(450) Kunngj. dato: 23/05, 2005.06.06 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
 (111) Reg.nr.: 0816514 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200401081  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Schiedel GmbH & Co 
Lerchenstrasse 9 
80995 MÜNCHEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
6 Metal building materials; pipes and tubes of 
metal; construction elements of metal for chimneys and 
funnels and metal parts for such elements (as far as 
included in this class). 
19 Pipes and tubes (non-metallic) for building; 
construction elements (non-metallic) for chimneys and 
funnels and parts for such elements. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 23/050, 2005.06.06 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0831995 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200409896  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Purus Arzberg GmbH 
Am Blätterrangen 4 
95659 ARZBERG 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemical products for industrial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics in the form of powder, liquids or pastes; 
thermoplastic, plastics as unprocessed material, 
intermediate products or aggregates in the form of 
pellets, granulates or powder, composites/compounds 
of plastics with rubber, wood, synthetic rubber. 
17 Sealing, packing and insulating materials. 
19 Lattice blocks made of plastic that can be 
removed at any time, namely tree-surround discs and 
lawn lattice blocks, also as soil fixing and slope 
securing elements, and for roof and garden planting; 
posts made of plastic, in particular for fencing. 
20 Transport pallets made of plastic. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 23/050, 2005.06.06 
 
 
 



 endringer i varefortegnelse 2005.06.06 - 23/05

 

66 
 

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.: 168355 
(111) Int. reg. nr: 168355 
(151) Reg.dato: 1995.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2005.06.22 

(210) Søknadsnr: 19932857 
(220) Inndato: 1993.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCANDBORST 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

21 Husgeråd, husholdnings- og kjøkkenartikler og 
-redskaper, husholdningsbørster og -skrubber, 
rengjøringsredskaper (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed) i form av støvkluter og støvkoster; kammer, 
svamper til personlig hygiene og svamper for rengjøring; 
børster (ikke malerpensler); oppvaskkluter og skurekluter; 
børstemakerimaterialer; gjenstander til rengjøringsformål; 
stålull; ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (unntatt 
bygningsglass); glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser) 
24 Vevede stoffer (ikke opptatt i andre klasser); 
tekstilvarer i form av gardiner, håndklær, lommetørklær, 
lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter 

  
 
(111) Reg.nr.: 215310 
(111) Int. reg. nr: 215310 
(151) Reg.dato: 2002.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.08 

(210) Søknadsnr: 200110184 
(220) Inndato: 2001.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

VYKTRA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
infeksjoner, smerter, betennelser, kardiovaskulære 
sykdommer, onkologi, oftalmiske sykdommer og 
sykdommer i det sentrale nervesystemet, unntatt 
farmasøytiske preparater for sykdommer i 
åndedrettsystemet og det sentrale nervesystemet 
bortsett fra farmasøytiske preparater for behandling av 
Parkinsons sykdom og urolige ben syndromet. 
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Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 103099 
(730) Tidligere innehaver: 
 NKI-TM, INC, Wilmington, DE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Witty Lin Enterprise Co Ltd, 45F-5, No 262, Sec.2 Han-

Nan P.d TAICHUNG, TW 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 103416 
(730) Tidligere innehaver: 
 Caravans International Wilk Bad Kreuznach GmbH, 

Kreuznach, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Knaus Tabbert Group GmbH, Helmut-Knaus-Strasse 1, 

94118 JANDELSBRUNN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 116847 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hüls Troisdorf AG, Troisdorf, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 KMW Vermögenverwaltungs GmbH, Paul-Baumann-

Str.2, 45764 MARL, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 121049 
(730) Tidligere innehaver: 
 Biogal Gyógyszergyár RT, Pallagi út 13, H-4042 

Debrecen, HU 
(740) Ny Innehaver: 
 TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Pallagi 13, 

4042 DEBRECEN, HU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 121551 
(730) Tidligere innehaver: 
 Shurtape Technologies Inc, Hickory, NC, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Shurtape Technologies LLC, 1985 Tate Boulevard, SE, 

NC28602 HICKORY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 127654, 151663, 178123, 184199, 179944, 
180807, 205411, 203989, 210591, 211996, 
213291 

(730) Tidligere innehaver: 
 Sundor Brands Inc, One Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, OH, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sunny Delight Beverages Co, 4747 Lake Forest Drive, 

OH45252 CINCINNATI, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 134915 
(730) Tidligere innehaver: 
 Verdens Gang AS, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo, 

0107, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Aftenposten AS, Postboks 1, 0051 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 145028 
(730) Tidligere innehaver: 
 Carter Products (Australia) Pty Ltd, 108 Old Pittwater 

Road, Unit 1, Brookvale, NSW 2100, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 Church & Dwight (Australia) Pty Ltd, 108 Old Pittwater 

Road, Unit 1, NSW2100 BROOKVALE, AU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 154672 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ica Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 ICA Norge AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 OSLO, 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 163650 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tarco A/S, Nyborg, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Tarco Vej A/S, Slipshavnsvej 12, 5800 NYBORG, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 167614 
(730) Tidligere innehaver: 
 Capcom CO LTD, Osaka, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Capcom Co Ltd, 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku 

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

BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 168336 
(730) Tidligere innehaver: 
 Compagnie Commerciale DENYSIANA SA, Genève, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Compagnie Commerciale Denysiana SA, 10 Cours de 

Rive, 1211 GENEVE 3, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168337 
(730) Tidligere innehaver: 
 Schott Bros Inc, 358 Leigh Avenue, Perth Amboy, NJ, US
(740) Ny Innehaver: 
 Schott Bros Inc, 1000 Jefferson Avenue, NJ07201 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168569 
(730) Tidligere innehaver: 
 White Consolidated Ltd, P O Box 35920, Cleveland, OH 

44135-0920, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Electrolux Home Care Products Ltd, P O Box 35920, 

OH44135-0920 CLEVELAND, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 168735 
(730) Tidligere innehaver: 
 Raytheon Training LLC, P.O.Box 6171, Arlington, TX 

76005-6171, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Door International BV, P.O.Box 6171, TX76005-6171 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 169926 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hyosung T&C Co Ltd og Hyosung Living Industry Co Ltd, 

450, Kongduk-Dong, Mapo-Ku, Seoul, KR 
(740) Ny Innehaver: 
 Hyosung Corp, 450 Kongduk-Dong, Mapo-Gu SEOUL, 

KR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 177271, 171926 
(730) Tidligere innehaver: 
 David Popik, Østergade 49, DK-6580 Vamdrup, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 

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

(111) Reg.nr.: 178723 
(730) Tidligere innehaver: 
 GEBA-Gerätebau GmbH, Feldmühlenweg, DW-4558 

Bersenbrück, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 CP Food Machinery A/S, Læsøvej 2, 9800 HJØRRING, 

DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 206117, 217442 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nils Paulsen, Veamyr 53, 4276 Vedavågen, 4276, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Karmøy Laks Nils Paulsen, Veamyr 53, 4276 

VEDAVÅGEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 221399 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tridon Scandinavia AS, Kringelled 10-12, DK-8250 Egå, 

Århus, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Triscan A/S, Kringelled 10-12, 8250 EGÅ, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 224194 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hamworthy KSE Group Ltd POOLE, DORSET, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Hamworthy Plc POOLE, DORSET, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225104, 225111 
(730) Tidligere innehaver: 
 Atlantic Coast Airlines, 45200 Business Court, VA20166 

DULLES, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Independence Air Inc, 45200 Business Court, VA-20166 

DULLES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 47809 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dexion Group Ltd, Wharf Road, Kilnhurst, S645SU 

MEXBOROUGH, SOUTH YORKSHIRE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Aker Material Handling Ltd, Pine Lodge, 2B Coral Close, 

Burbage, LE102HB HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
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(111) Reg.nr.: 51993, 64091, 106254, 116866, 174297, 
168230, 172276, 173821, 177413, 173135, 
176250, 174457, 182041, 194246, 202036, 
206846, 207628, 207936, 209705 

(730) Tidligere innehaver: 
 Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 FD Management Inc, 300 Delaware Avenue, DE19801 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 520622 
(730) Tidligere innehaver: 
 CONSORZIO TUTELA PROVOLONE, Cremona, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Consorzio Tutela Provolone Valpadana, Piazza Marconi 

3 CREMONA, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 55976, 72814, 77796, 98478, 136594, 

141975, 157950, 158253, 186406, 204768 
(730) Tidligere innehaver: 
 General Mills Marketing Inc, Number One General Mills 

Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, US 
(740) Ny Innehaver: 
 General Mills Marketing Inc, Number One General Mills 

Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 67005 
(730) Tidligere innehaver: 
 IMC Global Operations Inc, Northbrook, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Mosaic Global Operations Inc, PO Box 5790 - MS 190, 

MN55440-5790 MINNEAPOLIS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 86494, 120569, 128486, 137174, 143582, 

152925 
(730) Tidligere innehaver: 
 Verdugt Holdings Sub BV, Papesteeg 91, NL-4006 WC 

Tiel, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Verdugt BV, Papesteeg 91, NL-4006 WC Tiel, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0682561 
(210) Søknadsnr.: 199710547 
(730) Innehaver: Pilgrim A/S, Søtoften 8, DK-8660 

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

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0801496 
(210) Søknadsnr.: 200305106 
(730) Innehaver: Siemens Business Services GmbH 

& Co OHG, Otto-Hahn-Ring 5, D-
81739 München, DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0811943 
(210) Søknadsnr.: 200310777 
(730) Innehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, DK-

3480 Fredensborg, DK 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0816917 
(210) Søknadsnr.: 200401203 
(730) Innehaver: Schüco International KG 

Karolinenstrasse 1-15 
33609 BIELEFELD 
DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0818859 
(210) Søknadsnr.: 200402374 
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG 

Petuelring 130 
80809 MÜNCHEN 
DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0822664 
(210) Søknadsnr.: 200404444 
(730) Innehaver: Bruno Saint Hilaire 

20 avenue Prat Gimont 
31130 BALMA 
FR 

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

   
 

(111) Reg.nr.: 119243 
(210) Søknadsnr.: 200404444 
(730) Innehaver: Unomedical Ltd 

Thornhill Road, North Moons Moat 
B989NL REDDITCH, 
WORCESTERSHIRE 
GB 

(740) Fullmektig: Actio-Lassen AS 
Postboks 1880 Nordnes 
5817 BERGEN 
NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 120930 
(210) Søknadsnr.: 19841908 
(730) Innehaver: Parfums Givenchy, SA, 77 rue 

Anatole France, 92300 LEVALLOIS 
PERRET, FR 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 121675 
(210) Søknadsnr.: 19832593 
(730) Innehaver: Ecolab Inc, Ecolab Center, 370 

North Wabasha, St. Paul, MN 
55102, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 134915 
(210) Søknadsnr.: 19872773 
(730) Innehaver: Aftenposten AS, Postboks 1, 0051 

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

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 139971 
(210) Søknadsnr.: 19884585 
(730) Innehaver: Totes Isotoner Corp, Loveland, OH, 

US 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 0808240 
(210) Søknadsnr.: 19904484, 199810019, 199811427, 

200308674 
(730) Innehaver: Business Travel International BV, 67 

Utrechtseweg, NL-3704 HB Zeist, 
NL 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 160644 
(210) Søknadsnr.: 19925309 
(730) Innehaver: Maritime Hydraulics AS, 

Serviceboks 413, 4604 
KRISTIANSAND S, NO 

(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 
1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 166625 
(210) Søknadsnr.: 19932162 
(730) Innehaver: Carl Bro A/S, Granskoven 8, DK-

2600 Glostrup, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 

Sentrum, 0106 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 168566 
(210) Søknadsnr.: 19943461 
(730) Innehaver: FRATELLI BOLLA 

INTERNATIONAL WINES INC, 
Louisville, KY, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171926 
(210) Søknadsnr.: 19947326, 19947327 
(730) Innehaver: Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, 

RI02862 PAWTUCKET, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.:  
(210) Søknadsnr.: 200310181 
(730) Innehaver: United States Polo Association, 771 

Corporate Drive, Suite 503, 
KY40503 LEXINGTON, US 

(740) Fullmektig: Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 
Vika, 0117 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 209705 
(210) Søknadsnr.: 60986, 81045, 19791513, 

19830267, 19935070, 19935843, 
19943838, 19945630, 19945816, 
19946591, 19950739, 19950976, 
19961884, 199803038, 199909126, 
200005921, 200007373, 
200013087, 200014017 

(730) Innehaver: FD Management Inc, 300 Delaware 
Avenue, DE19801 WILMINGTON, 
US 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 213183 
(210) Søknadsnr.: 90205, 100203, 19781967, 

19883727, 19934680, 19935375, 
19941836, 19946852, 19964520, 
199800335, 199800336, 
199806896, 199807824, 
199809466, 200013654, 
200101531, 200106968 

(730) Innehaver: American-Cigarette CO LTD, Zürich, 
CH 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 94317 
(210) Søknadsnr.: 113561 
(730) Innehaver: SOC Civile Agricole Chateau 

Margaux SA, Margaux (Gironde), FR
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 

 
(111) Reg.nr.: 94472 
(210) Søknadsnr.: 120606 
(730) Innehaver: JBB (Greater Europe) plc, Dalmore 

House, 310 St. Vincent Street, 
Glasgow G2 5RG, Skottland, GB 

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

   
 
(111) Reg.nr.: 179568 
(210) Søknadsnr.: 120497, 19206840, 19872976, 

19903219 
(730) Innehaver: Veedol International LTD, Glasgow, 

Skottland, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 



 internasjonale registreringer                  2005.06.06 - 23/05

 

72 
 

Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0634551 0634883 0636012 0636846 0492265 0634722 
0640249 0641487 0414752 0634831 0636679 0636904 
0636908 0637116 0495160 0411875 0636846 0638557 
0493274 0637516 0629328 0634715 0636540 0637354  
0637713 0296931 0297193 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0626820 0627905 0290655 0627720 0625889 0626471 
0627836 0628306 0628307 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0797799 0779380 0781397 0814864 0815087 0705860 
0711117 0821902 0822883 0830710 0832506 0809698  
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
 
119847 2015.01.17 

120555 2015.04.11 

120657 2015.04.18 

120930 2015.05.09 

121026 2015.05.15 

121049 2015.05.15 

121100 2015.05.23 

121101 2015.05.23 

121102 2015.05.23 

121103 2015.05.23 

121281 2015.06.20 

121282 2015.06.20 

121332 2015.06.27 

121522 2015.07.11 

121598 2015.07.18 

121670 2015.07.25 

121671 2015.07.25 

121695 2015.07.25 

121972 2015.08.22 

122033 2015.08.22 

122112 2015.08.29 

122160 2015.09.05 

122327 2015.09.19 

122383 2015.09.19 

123116 2015.11.21 

123535 2015.12.19 

123921 2016.01.16 

124006 2015.06.13 

166413 2015.01.05 

167300 2015.03.16 

167301 2015.03.16 

167472 2015.03.30 

167561 2015.04.06 

167709 2015.04.27 

167792 2015.05.04 

167980 2015.06.01 

168000 2015.06.01 

168009 2015.06.01 

168011 2015.06.01 

168063 2015.06.08 

168150 2015.06.08 

168166 2015.06.15 

168177 2015.06.15 

168199 2015.06.15 

168242 2015.06.15 

168248 2015.06.15 

168337 2015.05.11 

168409 2015.06.22 

168496 2015.06.22 

168497 2015.06.22 

168526 2015.06.22 

168563 2015.06.22 

168564 2015.06.22 

168566 2015.06.22 

168630 2015.06.29 

168701 2015.06.29 

168703 2015.06.29 

168764 2015.07.06 

168775 2015.07.06 

168859 2015.07.20 

168870 2015.07.20 

169041 2015.08.03 

169094 2015.08.10 

169127 2015.08.10 

169149 2015.08.10 

169152 2015.08.10 

169256 2015.08.24 

169305 2015.08.31 

169353 2015.08.31 

169356 2015.08.31 

169601 2015.09.28 

169649 2015.09.28 

169674 2015.09.28 

169926 2015.11.02 

170257 2015.11.30 

170403 2015.12.14 

170491 2015.12.28 

170734 2015.10.19 

35299 2015.10.04 

46665 2015.06.16 

66128 2015.04.29 

66325 2015.06.03 

66327 2015.06.03 

66358 2015.06.10 
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(111) Reg.nr: 
 

    (180) Registreringen utløper: 

66376 2015.06.10 

66450 2015.06.24 

66462 2015.07.01 

66567 2015.07.29 

66609 2015.07.29 

66823 2015.08.26 

67005 2015.09.16 

67487 2015.12.09 

93621 2015.04.24 

94180 2015.06.19 

94183 2015.06.19 

94189 2015.05.19 

94447 2015.07.17 

94500 2015.07.24 

94614 2015.08.22 

94635 2015.08.28 

94883 2015.09.25 

95481 2015.12.18 
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Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn 
 
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6. 
Patentstyrets 1. avdeling. 
 
 
Klagenummer: 2004016 
Klager: Grønli Media og Grønli Media AS 
Klagegrunnlag: Org. nr. 986 686 738, Grønli Media AS og org.nr. 886 686 692, Grønli Media. 
Innklaget: GRØNLI GLOBAL MEDIA, org. nr. 986 790 586. 
Beslutning: Krav om administrativ overprøving tas til følge. 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 12/05 ble int.reg.nr. 
0808802 (200308901) kunngjort uten fullmektig. 
Fullmektig i saken er: 

 

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

 

 
I Varemerketidende nr. 17/05 ble int.reg.nr. 
0778246 (200204666) kunngjort med feil i 
varefortegnelsen. Riktig varefortegnelse er: 
Klasse 9 Binoculars, rifle scopes and spotting 
scopes.  
 
I Varemerketidende nr. 22/05 ble int.reg.nr. 
0715087 (199907606) ved en feil kunngjort som en 
ny registrering. Denne registreringen ble også 
kunngjort i Varemerketidende nr. 20/05 og det er 
denne kunngjøringen med kunngjøringsdato 
2005.05.18, som er gjeldende. 
Kunngjøringen av 2005.05.18 inneholdt følgende 
feil: 
Det ble opplyst at merket er et rent figurmerke, 
mens det riktige er at merket er tre-dimensjonalt. 
Innehaver var feil. Riktig innehaver er: 
Henkel KGaA 
Henkelstrasse 67 
40589 DÜSSELDORF 
DE 
Dessuten var følgende unntaksanmerkning utelatt: 
"The shape of the bottle is excluded from the legal 
protection". 
 
I Varemerketidende nr. 22/05 ble int.reg.nr 0715090 
(199907609), 0715091 (199907610), 0715092 
(199907611), 0715183 (199907627), 0715186 
(199907629) og 0715187 (199907630) 
kunngjort med teksten: "Merket er et rent 
figurmerke". Dette er feil da merkene er tre-
dimensjonale. 
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