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(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
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(526)  Unntaksanmerkning 
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(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 229348 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200008581 
(220) Inndato: 2000.07.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AUTOJET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUTOJET 

(730) Innehaver: 
 Spraying Systems Co , North Avenue and Schmale 

Road, IL60189 WHEATON, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Sprøytedyseinnretninger; sprøytepistoler; 

sprøytesystem bestående av sprøytedyseinnretning, 
sprøytepistol og elektronisk styreenhet. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229349 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200209017 
(220) Inndato: 2002.09.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRID 

(730) Innehaver: 
 Saucony Inc , 13 Centennial Drive, Peabody, MA 01960, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229350 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200209220 
(220) Inndato: 2002.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOBEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOBEL 

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

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

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Sjokolade, sjokoladedrops, sjokoladeplater, 

sjokoladedrops og konfekt fylt med brennevin; kaffe-, 
kakao- og sjokoladebaserte drikker; konditorvarer, 
inkludert kaker, kjeks, bakverk; smakstllsatte fruktsauser 
og sirup; sauser (krydderier); sjokolademasse for fyll til 
kaker, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; salt. 
32 Øl; maltdrikker; ikke-alkoholholdige drikker; salt 
og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-
alkoholholdige cocktailer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229351 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200211324 
(220) Inndato: 2002.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILLYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WILLYS 

(730) Innehaver: 
 Axfood AB , Box 7314, 10390 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såpe; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårpleiepreparater; tannpussemidler. 
5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og 
til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr, utøy og insekter; 
fungicider,herbicider. 
8 Håndverktøy og -redskaper; knivsmedvarer, 
bestikk; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner. 
16 Klebemidler for husholdningsbruk; 
malerpensler; skrivemaskiner; plastemballasje (ikke 
opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
25 klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønsaker; frø og såvarer, levende planter, 
vekster og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229352 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200400064 
(220) Inndato: 2004.01.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOBBYKOKK - LAUGET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOBBYKOKK - LAUGET 

(730) Innehaver: 
 Reidar Dieserud, Munkerudveien 20, 1163 Oslo, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229353 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200403431 
(220) Inndato: 2004.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXANTAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXANTAN 

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

Södertälje, SE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

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

kardiovaskulære sykdommer og lidelser. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229354 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200404628 
(220) Inndato: 2004.05.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.05 US 78/323,764 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Motocell 

(730) Innehaver: 
 Global Motorsport Group Inc , 16100 Jacqueline Court, 

CA95037 MORGEN HILL, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Motorsykkelbatterier og tilbehør, nemlig 

batteriladere, prøveapparater og startkabler. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229355 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200404655 
(220) Inndato: 2004.05.04 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.05 US 78/323,745 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOTOCELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOTOCELL 

(730) Innehaver: 
 Global Motorsport Group Inc , 16100 Jacqueline Court, 

CA95037 MORGEN HILL, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Motorsykkelbatterier og tilbehør, nemlig 

batteriladere, prøveapparater og startkabler. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229356 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200405387 
(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:  
 MEMPHIS GRIZZLIES 

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

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Audio- og videoopptak på området basketball, 

audio-, video-, computer- og laserdisker; 
forhåndsinnspilte audio- og videokassetter; 
forhåndsinnspilte audio- og videobånd, forhåndsinnspilte 
kompaktdisker, forhåndsinnspilte computerdisker, alle 
relatert til basketball; computertilbehør, nemlig 
musematter, mus, diskettholdere, bærbare vesker 
spesialtilpasset for computere, håndleddsstøtter til 
tastaturer, papprammer til computermonitorer, alt relatert 
til basketball; computer programmer for vising av 
informasjon, statistikk eller fakta om basketball; computer 
software, nemlig skjermsparere som viser 
basketballtemaer, computer software for tilgang til og for 
vising av computerbakgrunn, computer nettleser, 
computer skins, computer markører; computerspill 
software; videospill software; videospillkassetter og 
videospillmaskiner brukt sammen med 
fjernsynsapparater, elektroniske videospillmaskiner; 
radioer, telefoner og mobiltelefontilbehør, nemlig 
frontplater og mobiltelefondeksler; videomonitorer, 
computermonitorer, kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; 
brillestropper og -kjeder; brille- og solbrilleetuier; 
magneter; engangskameraer; magnetisk kodede 
kredittkort og forhåndsbetalte telefonkort, nedlastbare 
videoopptak, sanntidsvideoopptak og lydopptak på 
basketballområdet fremskaffet via Internett; nedlastbar 
computer software for vising av databaser med 
informasjon, statistisk informasjon, fakta, 
meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling 
på basketballområdet fremskaffet via internett; nedlastbar 
computerspill software; videospillprogrammer, interaktive 
videospill- og faktaspillsoftware fremskaffet over internett; 
nedlastbare computer software til bruk skjermsparer, 
skjermbakgrunn, nettleser, skins, avatars og markører 
fremskaffet via internett; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev, 
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fargebøker, spilleoversikter, alle på basketballområdet 
fremskaffet over internett; nedlastbare kataloger 
fremskaffet over internett og som viser en oppstilling over
basketballtemaprodukter; nedlastbare hilsningskort 
fremskaffet over internett. 
18 Sportsvesker, skovesker for reiseformål, 
overnattingsvesker, paraplyer, ryggsekker, bæremeiser 
for babyer, skipssekker, vadsekker, vesker og punger 
med snor-lukking, bagasjebagger og kofferter for 
reiseformål, merkelapper, parasoller, kofferter, 
stresskofferter, seddelbøker, lommebøker, 
dokumentmapper, stokker, visittkortholdere, bokvesker, 
allformålssportsvesker, golfparaplyer, gymvesker, 
håndvesker, punger, myntpunger, rumpetasker, 
beltevesker, kosmetikkvesker uten innhold, 
garderobebagger for reiseformål, håndvesker, 
nøkkelpunger, ransler, håndkofferter, toalettvesker uten 
innhold, reisekister og ryggsekker. 
25 Klær, nemlig trikotklær, fottøy, basketballsko, 
basketball-turnsko, t- skjorter, skjorter, gensere, 
treningsbukser, underbukser, ermeløse topper, 
strikkegensere, shortser, pyjamaser, sportsskjorter, 
rugbyskjorter, jumpere, belter, slips, nattskjorter, hatter, 
skyggeluer, lue- og solskygger, oppvarmingsdresser, 
oppvarmingsbukser, oppvarmingstopper, jakker, 
parkaser, frakker/kåper, babysmekker, ikke av papir, 
hodebånd, håndleddsbånd, forklær, bokseshortser, 
bukser, luer, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, sjal, 
vevede og strikkede skjorter, jerseydresser, dresser, 
dresser og uniformer for ledere av heiagjenger, 
svømmetøy, badeantrekk, strandtøy, overtøy for 
badeantrekk, badeantrekkssjal og strandsandaler. 
28 Leker, spill og sportsartikler, nemlig 
basketballer, golfballer, lekeballer, sportsballer, baller av 
gummi, baller av skum, plysjballer, basketballnett, 
basketballmålplate, pumper til å pumpe opp basketballer 
og nåler dertil, golfkøller, golfbagger, golfputtere, 
golftilbehør, nemlig greengafler, pegger, ballmarkører, 
trekk til golfbagger, trekk til køllehoder, golfhansker, 
golfballhylser, elektroniske basketball bordspill, 
basketballbordspill, basketballbrettspill, 
actionferdighetsspill, selskapsspill for voksne og barn, 
faktainformasjonsspill; basketballsett bestående av nett 
og fløyte; dukker, dekorative dukker, samledukker, 
lekefunksjonsfigurer, actionfigurer med duskehode, 
stoppede leker, puslespill og juletrepynt, julestrømpe for 
gaver, leketøyskjøretøyer i form av biler, lastebiler og 
vans, alle inneholdende basketballtemaer, leketøysfingre, 
kortspill, spillkort, støyinstrumenter for sport og lek. 
41 Underholdnings- og undervisningsvirksomhet i 
form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på 
basketballområdet og gjengivelse av direktesendte 
basketballkamper, -oppvisninger og -utstillinger, 
produksjon og distribusjon av radio- og 
fjernsynssendinger av basketballkamper, 
basketballarrangementer og programmer på 
basketballområdet, ledelse og arrangering av 
basketballundervisning og trenerundervisning samt 
basketball- og trenerklinikker, danseteamundervisning 
samt klinikker og basketballarrangementer, 
underholdningsvirksomhet i form av personlige 
opptredener ved kostymeutkledd maskot og/eller 
danseteam på basketballkamper og -utstillinger, -
klinikker, -undervisningssteder, reklamearrangementer og 
andre basketballrelaterte arrangementer og fester; fan 
klubb virksomhet; underholdningsvirksomhet, nemlig 
fremskaffelse av en webside som viser 
fjernsynshøydepunkter, interaktive 
fjernsynshøydepunkter, videoopptak, 
sanntidsvideoopptak, utvalgte interaktive 
videohøydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet, 
basketballnyheter i form av informasjon, statistikk og 
fakta om basketball, underholdning i form av on-line 
computerspill, videospill, actionferdighetsspill, spill for 
spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, 
brettspill, puslespill og faktaspill, fremskaffelse av on-line 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilleoversikter og 

hilsningskort på basketballområdet over internett, 
fremskaffelse av on-line computer database på 
basketballområdet. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229357 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200405892 
(220) Inndato: 2004.05.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYSAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYSAN 

(730) Innehaver: 
 Memorex International Inc , Paul Y. Centre, 8th Floor, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KOWLOON, HK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Maling, fernisser, lakker; fargestoffer, 

beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229358 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406084 
(220) Inndato: 2004.06.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAILY 

(730) Innehaver: 
 Bryggen Gastronomi AS , Øvre Bakkalandet 66, 7013 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. 
43 Restauranter, kafeteriaer, snackbarer, catering, 
selvbetjeningsrestauranter, kaffebarer, puber, hoteller, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229359 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406556 
(220) Inndato: 2004.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX-NORDIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMX-NORDIC 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindekser; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229360 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406575 
(220) Inndato: 2004.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX-FI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMX-FI 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindekser; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229361 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406576 
(220) Inndato: 2004.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX-NO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMX-NO 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindekser; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229362 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406577 
(220) Inndato: 2004.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX-SE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMX-SE 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindekser; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229363 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406578 
(220) Inndato: 2004.06.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMX-DK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMX-DK 

(730) Innehaver: 
 OMX AB , Norrlandsgatan 31, 10578 STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Sammenstilling og innmating av informasjon i 
databaser. 
36 Finansiell virksomhet, nemlig børsvirksomhet; 
børsnoteringer; verdipapirmekling; undersøkelser, 
beregninger og publisering av aksjeindekser; finansiell 
informasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229364 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200401884 
(220) Inndato: 2004.01.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 W CARE 

(730) Innehaver: 
 Sintef Vann og miljø , Klæbuveien 153, 7465 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare; dataprogramvaresystemer. 

42 Design, utarbeidelse, utvikling, ahjourføring, 
programmering, installasjon og konsulentbistand i 
forbindelse med dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229365 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406581 
(220) Inndato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 biovac a goodtech company 

(730) Innehaver: 
 Goodtech ASA , Søndre Kullerød 2, 3241 

SANDEFJORD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater og innretninger for vanntilførsel; 

apparater og maskiner for vannrensing samt 
dertilhørende deler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229366 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200406990 
(220) Inndato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REGENT MEDICAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGENT MEDICAL 

(730) Innehaver: 
 Regent Medical Ltd , One Silk Street, EC2Y8HQ 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

preparater og stoffer; antiseptiske midler; 
desinfeksjonsmidler; rensemidler for medisinsk bruk; 
bakteriedrepende og bakteriostatiske preparater; 
antiseptiske antimikrobiologiske hudrensemidler; 
preparater og stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, 
våtservietter og oppløsninger for kontroll av infeksjoner; 
våtservietter, kluter, puter og vattpinner for antiseptiske 
og/eller desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk 
bruk; kirurgiske skrubber, kluter og rengjøringsmidler, 
polymere gelbelegg tilpasset til å ha en bakteriostatisk, 
bakteriedrepende eller antiseptisk virkning, for påføring 
på hansker av naturlig eller syntetisk gummi eller 
lignende materiale. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229367 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200407635 
(220) Inndato: 2004.08.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROBE 

(730) Innehaver: 
 Jens Arleth, Vesterbrogade 149, 1620 KØBENHAVN 1, 

DK 
(740) Fullmektig: 

 Haakon Thue Lie, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229368 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200407757 
(220) Inndato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GALEO 

(730) Innehaver: 
 KK Komatsu Seisakusho , 3-6, 2-chome Akasaka,  

MINATO-KU, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og apparater for metall-bearbeiding, 

nemlig stansepresser, mekaniske presser, hydrauliske 
presser, ekstruderingspresser, smiepresser, presse-
bremser, bøyemaskiner, strekkemaskiner, 
avskallingsmaskiner, langhullsbormaskiner, veivtapp-
fresemaskiner, veivaksel-fresemaskiner, sylinderblokk-
avgradingsmaskiner; slug-kuttemaskiner, slug-
stukemaskiner, dreiebenker, støpemaskiner, 
diamantspissede metallkutte-verktøy, smie-støpeformer, 
presse-snittverktøy for metallforming; bergverksdrifts-
maskiner og apparater, nemlig frese-lastere, 
steinboreutstyr, kull-bryte-maskiner, gruveboremaskiner, 
kull-lastere, mobile gruve-verk for gruvedrift; maskiner og 
apparater for jordarbeid og grunnarbeid, nemlig 
bulldosere, sump-bulldosere, amfibie-bulldosere, 
bulldosere med dekk, motor-veihøvler, tauede veihøvler, 
oppspretter-bulldosere og rake-bulldosere; maskiner og 
apparater for jordarbeid og grunnarbeid, nemlig skuffe-
lastere, hjul-lastere, traktor-lastere, kompaktor-maskiner 
og lasteskuffer; gravemaskiner, nemlig bak-grev, skuffe-
bulldosere, sump-type-skuffe-bulldosere, bulldosere med 
svingbar skuffe, motoriserte skuffer, bøtte-
gravemaskiner, gruve-skuffe-maskiner, 
grøftegravemaskiner, tunnel-boremaskiner; maskiner og 
apparater for bygging, nemlig fallhammere, dekk-valser, 
vei-valser, asfalt-ferdiggjørere, vibrasjonsvalser, 
vibrasjonsplater, rørleggingsmaskiner, motor-veiskrapere, 
jord-skruer, påle-ekstraktorer, inkludert transmisjoner for 
disse varer; inngraveringstype laser-merking-maskiner; 
maske-type laser merkings-maskiner; kompleks-type-
laser-merkings-maskiner; controllere for laser-merking; 
lastere; stablere; tilbakeførere (reclaimers); vinsjer, 
kjetting-blokker, taljer, kraft-jekker, transportbånd; 
dynamoer; kjedesager; skog-kuttere; kraner og lastebil-
kraner; plast-produksjonsmaskiner og apparater, nemlig 
press-støpemaskiner, ekstruderings-støpemaskiner, 
innsprøytnings-støpemaskiner, plast-former;  gummivare-
produksjonsmaskiner og apparater, nemlig gummi-
vulkaniseringsapparater, gummi-blandemaskiner, 
gummiformingsmaskiner, gummi-blandings-valser, 
gummi-støpeformer; ikke elektriske primær-kraftkilder 
(ikke for landkjøretøyer), nemlig interne 
forbrenningsmotorer, damp-motorer, jet-motorer, rakett-
motorer, turbiner, luft-turbiner, trykkluft-motorer; 
pneumatiske eller hydrauliske maskiner og instrumenter, 
nemlig pumper, vakum-pumper, vifter, kompressorer, luft-
kompressorer; landbruksmaskiner og -utstyr, nemlig 
pløye-maskiner, harver, kraft-jordfresere, rake-maskiner; 
startere for motorer og maskiner; vekselstrøm-motorer og 
likestrøms-motorer; vekselstrøms-generatorer; 
likestrømsgeneratorer; mekanisk parkerings-utstyr, 
nemlig heis-type mekanisk parkering og sirkulær-type 
mekanisk parkering; søppel-kompakterings-maskiner; 
søppel-knusings-maskiner. 
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(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229369 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200408229 
(220) Inndato: 2004.08.10 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.24 US 78/441,114 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HALO 2 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk 

på datamaskiner og videospillmaskiner; 
dataspillkassetter og -innsatser (cartridge); 
forhåndsinnspilte videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er 
inneholdende lyd og bilde innen feltene musikk, 
direktesendte programmer, spillefilmer og animasjons- og 
tegnefilmer; spillefilmer innen kategoriene komedie, 
drama, action, eventyr og animasjon; spillefilmer for 
kringkasting via fjernsyn innen kategoriene komedie, 
drama, action, eventyr og animasjon; og plastikkdeksler 
for dataspillkonsoller. 
16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 
brukermanualer, tegneserier, serier av litteraturbøker og 
eventyrbøker, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (desk set), penne- og 
blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, 
plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker; 
lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike; 
dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; 
kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -
helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte 
lekekjøretøyer; flyveplater (flying discs); oppblåsbare 
vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs 
sove-og leketelt; plysjleketøy; hånddukker; lekekjøretøyer 
til å sitt i og kjøre på; togsett; lekebarberingssaker; 
rullebrett (skateboard); rulleskøyter; sparebøsser; 
vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og 
spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av 
elektroniske spill; flippermaskiner; modelbyggesett av 
lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; 
golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; 
sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; 
lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring 
av stress; bager for transport av golfutstyr; bager for 
transport av basketballutstyr; bager for transport av 
baseball; bager for transport av tennisutstyr; 
manipulasjonspuslespill og bygge- og konstruksjonsleker; 
uroer for barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; 
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mobiltelefoner for barn; målskivesett bestående av en 
målskive, plastsugekopp-dartpiler og en leke-dartpistol; 
spillkort. 
41 Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og 
hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene 
dataspill, science fiction, spill og underholdning; 
tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og 
dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon 
og distribusjon av spillefilmer og fjernsynsprogrammer; 
underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229370 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200409374 
(220) Inndato: 2004.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 anouska colorful living 

(730) Innehaver: 
 Anna Norseng, Brobakken 18, 1397 NESØYA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler; smykkeskrin; spisebrikker; skrin (til å 

oppbevare småting i); oppbevaringskurver; puter; 
putetrekk; sengehimler. 
24 Tekstiler, alle typer sengetepper; duker; pledd. 
25 Klær; fottøy; skjerf; sjal; sandaler; tøfler; kast. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229371 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200409378 
(220) Inndato: 2004.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZARNEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZARNEST 

(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 mot kreft. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229372 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200409656 
(220) Inndato: 2004.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVA 

(730) Innehaver: 
 Allers Familie-Journal AS , Stenersgata 2, 0184 Oslo, NO

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og 
 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229373 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410033 
(220) Inndato: 2004.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDRAZINC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDRAZINC 

(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, preparater til vask, pleie, 
behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, 
hårstylingsprodukter, hårpreparater til hårtoning, bleking, 
permanentfarging og farging. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229374 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410037 
(220) Inndato: 2004.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIMSOFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIMSOFT 

(730) Innehaver: 
 Nimsoft AS , Postboks 150, Oppsal, 0619 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare; databehandlingsutstyr og - 

innretninger; instrumenter og detektorer til måling, 
signalisering, overvåking, alarmering og fjernstyring. 
35 Rådgivningstjenester; eksport- og import av 
programvare; bruk av informasjon i databaser. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer, 
datamaskiner og instrumenter; installasjon, vedlikehold, 
utleie og kvalitetskontroll av dataprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet; prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229375 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410217 
(220) Inndato: 2004.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLATELETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLATELETS 

(730) Innehaver: 
 Brinker Technology Ltd , The Software Centre, campus 2, 

Aberdeen Science and Technology Park, Balgownie 
Road, Ab228GU BRIDGE OF DON, ABERDEEN, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Pakninger av metall for rør; pakninger av metall 
for å forhindre lekkasje av væsker, diskrete 
pakningselementer av metall; diskrete 
pakningselementer av metall for å stoppe lekkasje fra rør.
9 Apparater, instrumenter og enheter for å påvise 
og teste lekkasjer; elektroniske apparater, instrumenter 
og enheter for å påvise og teste lekkasjer; 
avsøkingsapparater, vitenskapelige, nautiske, geodetiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling og signalering; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
diskrete pakningselementer inneholdende midler for 
påvisning eller avsøking derav; diskrete 
pakningselementer inneholdende magnetiske, 
radioaktive, fluorescerende, plezoelektriske, fargede, 
luminescerende, termisk luminescerende, infrarøde, 
ultrafiolette, elektromagnetiske, temperatursensitive, 
kjemiske eller biologiske etiketter, merkelapper eller 
markeringer; apparater, instrumenter og enheter for 
underjordisk rørlokalisering; rørlinjeinspeksjonsverktøy 
for å påvise defekter; rørlinjeinspeksjonsverktøy med 
innebygde ultrasoniske apparater. 
17 Tetningsmasse for rør; pakningsmaterialer; 
diskrete pakningselementer for å stoppe lekkasje fra rør; 
diskrete pakningselementer av plastmateriale for å 
stoppe lekkasje fra rør; diskrete pakningselementer av 
polymermateriale for å stoppe lekkasje fra rør; diskrete 
pakningselementer av gummimateriale for å stoppe 
lekkasje fra rør. 
19 Plastmaterialer for bruk som pakninger i bygg- 
og anleggsvirksomhet; polymere for bruk som pakninger i 
bygg- og anleggsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229376 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410694 
(220) Inndato: 2004.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Mørk blå skrift på rød bunn. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 360 

(730) Innehaver: 
 Sunde AS , Sundebygget, 6788 OLDEN, NO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og 
synåler; kunstige blomster. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229377 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410771 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERSONEC 

(730) Innehaver: 
 Personec OY , Pl 201, 02631 ESBO, FI 

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

0306 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. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229378 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410774 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OSIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSIM 

(730) Innehaver: 
 Osim International Ltd , 65 Ubi Avenue 1, Osim 

Headquarters, 408939 SINGAPORE, SG 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklame- og annonsevirksomhet, 

direktereklame via post, markedsførings-, reklame- og 
publisitetstjenester; sammenstilling av forskjellige varer 
for andre, med det formål at kunder på enkelt vis skal 
kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, 
engrosutsalg, postordrekataloger, generelle 
handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en 
webside på et globalt datanettverk; sammenstilling av 
forskjellige varer for andre, med det formål at kunder på 
enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra 
spesialdetaljistforretninger som tilbyr sports-, trenings- og 
fitnessapparater, medisinske apparater, diagnostiske 
apparater og helsepleieapparater, terapeutiske 
produkter, fysioterapiprodukter og helsesupplementer; 
demonstrasjon av varer; arrangering og gjennomføring 
av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål 
eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av 
varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell 
informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kost-
nytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, 
vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse og 
forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for forretninger innen salg av 
helseapparater og helseutstyr; inkludert alle forannevnte 
tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
computerdatabase, kabelmedia eller via internett; tilby 
forretningsinformasjon relatert til utvalg og kjøp av 
gjenstander relatert til helse,medisinsk, terapeutisk og 
personlig natur ved hjelp av et globalt 
datainformasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229379 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410788 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.28 US 78/409,877 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIBOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTIBOX 

(730) Innehaver: 
 Finisar Corp , 1308 Moffet Park Drive, CA94089-1133 

SUNNYVALE, US 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer og telekommnunikasjonshardware, 

nemlig optoelektroniske og optiske 
kommunikasjonsinstrumenter og komponenter, optiske 
sendere; optiske mottakere; optiske datalinker; optisk 
kombinerte sendere og mottakere; kabel-TV sendere, 
digitale sendere og kommunikasjonslinktestinnretninger 
for testing av kommunikasjonslinker; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229380 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200410933 
(220) Inndato: 2004.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVE INTERIØR GAVER 

(730) Innehaver: 
 Live Ineriør og gaver , Ulefossveien 26, 3730 SKIEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 

kurvflettverk, ben, skjell, plast 
21 Kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen og 
keramikk 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229381 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411494 
(220) Inndato: 2004.11.16 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.30 EU 003950466 
(540) Gjengivelse av merket: 

GILLERATUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GILLERATUM 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd , Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229382 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411595 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VARANGER Red King Crab from Norway 

(730) Innehaver: 
 Merkevareforeningen Varanger , Postboks 44, 9935 

BUGØYNES, 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 grønnsaker; 
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; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr, malt. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229383 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411610 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Improved DLC Blades 

(730) Innehaver: 
 The Gillette Co , Prudential Tower Building, MA02199-

8004 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 

barberblader; barberredskaper; dispensere, kassetter, 
etuier, holdere og patroner, alle inneholdende 
barberblader; deler og komponenter for alle foran nevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229384 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411651 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MXP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MXP 

(730) Innehaver: 
 Tandberg Telecom AS , Philip Pedersens vei 22, 1366 

LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer, 
så vel innregistrerte på databærere som nedlastbar 
programvare; video-skjermer, videokameraer; 
telefonapparater; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, nemlig apparater for 
videotelefoni, videokonferanser samt visuell 
kommunikasjon. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av beskjeder, tale og bilder; telefonisk 
kommunikasjon; telekonferansetjenester; utleie av 
telekommunikasjons-utstyr; konsultasjonsvirksomhet 
vedrørende telekommunikasjon og telekonferanser. 
42 Utarbeidelse, installasjon, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229385 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411663 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 First Class 

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

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Undertøy. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229386 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411665 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VKI LEVERANDØR AV GODE MATOPPLEVINGAR 

TRADISJONSMAT FRÅ VOSS AS VOSS Kjøttindustri 
(730) Innehaver: 

 Voss Kjøttindustri AS , Vossestrand, 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 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 
(unntatt salatdressinger); krydderier; 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229387 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200411666 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VKI LEVERANDØR AV GODE MATOPPLEVINGAR 

TRADISJONSMAT FRA VOSS 
(730) Innehaver: 

 Voss Kjøttindustri AS , Vossestrand, 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 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 
(unntatt salatdressinger); krydderier; 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229388 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412121 
(220) Inndato: 2004.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LPS 

(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 kirurgiske instrumenter for bruk i artroskopisk 

kirurgi. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229389 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412132 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 thirtytwo 

(730) Innehaver: 
 Pierre Andre Senizergues, 316 Buena Vista Blvd, 

CA92661 NEWPORT BEACH, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

gensere, hodeplagg, sokker og fottøy, nemlig 
snøbrettstøvler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229390 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412141 
(220) Inndato: 2004.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A+B SUNNE BAKTERIEKULTURER Godt for magen 

Cultura 
(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:  
 29 Melk og melkeprodukter; meieriprodukter; 

yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av søt melk, drikker av 
syrnet melk, drikker laget hovedsakelig av melk. 
30 Kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller 
sjokoladebaserte drikker. 32 Mineralvann, kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229391 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412145 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 @ 

(730) Innehaver: 
 Telenor Norge AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 
FORNEBU, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telefoner, apparater, instrumenter og 

innretninger for opptak, overføring, og gjengivelse av lyd 
og bilder, databærere, databehandlingsutstyr 
dataprogrammer og datamaskiner; programvare i form av 
filter som sperrer for nettsteder med uønsket innhold. 
38 Dataassistert overføring av informasjon, 
elektronisk postoverføring og 
telekommunikasjonstjenester. 
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229392 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412147 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRIP WEATHERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRIP WEATHERS 

(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 og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
adressebøker, fotografialbum; applikasjoner i form av 
dekaler; avtalebøker; kunst- og håndverkmalesaker; 
autografbøker; babybøker; festposer av papir; 
kulepenner; binders; bokstøtter; bokmerker; bøker; 
pakkebånd og -sløyfer; kakedekorasjoner av papir; 
kalendere; gavekort; gratulasjonskort; tegninger; pennal 
og pennehylstre; dekorative papirduker; kritt; 
aktivitetsbøker for barn; modelleringsleire; papirduker; 
fargebøker; tegneserier; tegneseriehefter; 
selskapsdekorasjoner av papir; dagbøker; 
gaveinnpakningspapir; magasiner; selskapshatter av 
papir; tidsskrifter; papirservietter; penner; blyanter; 
skrivesaker og papirvarer; klistremerker; plakater; 
notatbøker; notatblokk, viskelær; blyantspissere; 
stiftemaskiner; skrivepapir, konvolutter; papirvekter; 
papirbrikker; papirmatter; ikke-kalibrerte linjaler; aviser; 
fotografier; postkort; byttekort. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; badedrakter; 
strandtøy; belter; smekker; undertøy; gensere; 
halloweenkostymer; kjoler; hansker; hatter; luer; 
trikotasje; barneklær; jakker; votter; pyjamas; bukser; 
joggebukser; treningsgensere; skjorter; sko; shorts; 
nattøy; sokker; T-skjorter; singleter og topper; 
strikkegensere; skjerf; slips; kapper; nattskjorter; 
nattkjoler; hodebånd; håndleddsbånd; skjørt; frakker; 
trikoter; leggvarmere; strømper; strømpebukser; 
sportssko; tøfler; støvler; sandaler; regntøy. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; gummiballer; leketøysfigurer og tilbehør; 
dyktighetsspill; bønneposedukker; plysjleker; ballonger; 
golfballer; tennisballer; badeleker; juletrepynt; brettspill; 
byggeklosser; utstyr solgt som en enhet for kortspill; 
dukker og dukkeklær; dukkelekesett; lekekosmetikk for 
barn; krybbeleker; elektriske actionleker; manipulative 
spill; golfhansker; golfballmarkører; puslespill; drager; 
uroer; spilledåseleker; premier i form av små leker; 
fleraktivitetsleker; opptrekkbare leker; målleker; leker i 
form av skiver til å kaste på; pil og buer; lekekjøretøy; 
lekebiler; lekelastebiler; spann og skuffer (leketøy); 
rulleskøyter; modell-håndverkssett (leketøy); lekeraketter; 
lekepistoler og -geværer; lekepistolhylser; musikkleker; 
badmintonsett; såpeboblesett; leketøysfigurer; lekebank; 
marionettedukker; yo-yo; rullebrett (skateboard); 
scootere; ansiktsmasker; håndholdte elektroniske spill; 
spillkort. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229393 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412175 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIKO SPRING DRIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIKO SPRING DRIVE 

(730) Innehaver: 
 Seiko KK (Seiko Corp) , 5-11, Ginza 4 chome, Chuo-ku,  

TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske alarmklokker. 

14 Ur og klokker, kronometriske- og 
urmakerpreparater og- instrumenter samt deler til disse. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229394 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412176 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.22 US 78/454,882 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURYGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURYGRAF 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229395 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412177 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.22 US 78/454,889 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUREGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUREGRAF 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker. 
10 Medisinske innretniger. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229396 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412178 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.22 US 78/454,891 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURUGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURUGRAF 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229397 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412179 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.22 US 78/454,893 
(540) Gjengivelse av merket: 

DURGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DURGRAF 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Co , 345 Park Avenue, NY10154 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker.  
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229398 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412408 
(220) Inndato: 2004.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATUBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATUBA 

(730) Innehaver: 
 Matuba Wines (Proprietary) Ltd , 1 st Floor, Agri Western 

Cape Building, 11 Market Street, 7646 Western Cape 
PAARL, ZA 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229399 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.18 

(210) Søknadsnr.: 200412568 
(220) Inndato: 2004.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIRT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIRT 

(730) Innehaver: 
 Hard Rocx AS , Fusdal Terrasse 3, 1386 ASKER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler og tilbehør til sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229400 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412764 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BACALAOFABRIKKEN AALESUND NORUEGA 

(730) Innehaver: 
 Bacalaofabrikken AS , Postboks 432 Sentrum, 6001 

ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Bacalao, fiskeprodukter, klippfiskprodukter, 
bacalaoprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229401 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412768 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Jens Evensen AS ,  , NO 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

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

 36 Finasiell virksomhet; montær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229402 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412772 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XDx 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk-klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon 
testing for å bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229403 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412780 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BACALAO DePedro 

(730) Innehaver: 
 Bacalaofabrikken AS , Postboks 432 Sentrum, 6001 

ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Bacalao, fiskeprodukter, klippfiskprodukter, 
bacalaoprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229404 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412786 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.21 US 78/438,424 

2004.11.12 US 78/516,400 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XDx EXPRESSION DIAGNOSTICS 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk-klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon 
testing for å bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229405 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412788 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPRESSION DIAGNOSTICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPRESSION DIAGNOSTICS 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk-klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon 
testing for å bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229406 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412790 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.21 US 438447 

2004.11.12 US 516401 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XDX REFERENCE LABORATORY 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk-klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon 
testing for å bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229407 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412797 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.12 US 78/516,396 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLOMAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLOMAP 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk-klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon 
testing for å bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229408 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412798 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVOLVE! 

(730) Innehaver: 
 Marianne Wollan, Behrensgate 8, 0257 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Utleieetjenester i forbindelse med fast 

eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229409 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412800 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVOLVE! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVOLVE! 

(730) Innehaver: 
 Marianne Wollan, Behrensgate 8, 0257 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Utleie tjenester i forbindelser med fast 

eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229410 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412801 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXSITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXSITE 

(730) Innehaver: 
 Puls Media AS , Postboks 8967 Youngstorget, 0028 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229411 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412802 
(220) Inndato: 2004.12.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 evolve! 

(730) Innehaver: 
 Marianne Wollan, Behrensgate 8, 0257 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Utleietjenester i forbindelse med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229412 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412803 
(220) Inndato: 2004.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYALE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYALE 

(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert Group GmbH , Helmut-Knaus-Strasse 1, 

94118 JANDELSBRUNN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobile campingvogner samt deler til slike, 

unntatt dekk og håndkjerrer; tilhengervogner/trailere av 
alle slag samt deler til slike, unntatt dekk og håndkjerrer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229413 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412804 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORO ENJOY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORO ENJOY 

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

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229414 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412834 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FURNES LÅS DEMP 

(730) Innehaver: 
 Furnes-Hamjern SCC AS , 2335 STANGE, NO 

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

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

 6 Mannhull-lokk, kumlokk, kumlokkrammer, 
kumlokklåser, gatesluk og rister for vannavløp (alle 
forannevnte varer fremstilt av metall.) 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; tetningsringer; bøyelige 
rør (ikke av metall). 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229415 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412836 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISING STAR GAMES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RISING STAR GAMES 

(730) Innehaver: 
 Rising Star Games Ltd , Ashleys Chartered Accountants, 

Invision House, Wilbury Way, Hitchin, SG4 0TYU 
HERTFORDSHIRE, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for videospill, 
computerspillprogrammer, 
videocomputerspillprogrammer, software for 
underholdning, computer software, publikasjoner i 
elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra 
fasiliteter tilgjengelig på internett (inkludert websider), 
forhåndsinnspilt software for bruk med interaktive 
elektroniske apparater, spillapparater eller 
underholdningsapparater, forhåndsinnspilte lydbånd, 
videobånd, CDer, DVDer, laserdisker, CD-ROM, 
eksponerte filmer og lydfilmer, spillkassetter for 
computervideospill og videoutgangspillmaskiner, 
myntopererte, mynt eller sjetongstyrte 
underholdningsmaskiner, videospillmaskiner, 
videospillmaskindeksler, trykte kretsbrett for 
videospillmaskiner, alle for kommersiell bruk. 
16 Trykksaker, magasiner, bøker, tidsskrifter. 
28 Spill og leketøy; leker og dukker, 
videospillmaskiner, håndholdte videospillmaskiner og 
mynt eller sjetongstyrte videospillmaskiner, ikke for bruk 
med fjernsynsmottakere, håndholdte enheter for 
elektroniske spill, computerspillkassetter, 
computerspillkassetter og computerspillbånd, 
enkeltstående videoutgangsspillmaskiner (apparater for 
elektroniske spill andre enn slike for bruk med 
fjernsynsmottakere). 
41 Tilvirknings- og distribusjonstjenester på 
området underholdning, underholdningstjenester i form 
av levende spill og pågående spillshow, elektroniske 
spilltjenester tilveiebrakt via internett; spilltjenester, on-
line spilltjenester (via et computernettverk), computer og 
videospillunderholdningstjenester, videospill forlags- og 
publikasjonstjenester, videospillunderholdningstjenester, 
utleie av elektronisk spillutstyr, fremskaffelse av 
informasjon til spillere om rangering av deres spillepoeng 
via websider, fremskaffelse av et computerspill som kan 
nås av brukerne via et globalt nettverk og/eller internett, 
underholdningsparktjenester, spillehalltjenester, 
fornøyelsesparktjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229416 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412839 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.09 US 78/464,332 
(540) Gjengivelse av merket: 

DGX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DGX 

(730) Innehaver: 
 Dependable Global Express Inc , 19201 Susana Road, 

CA90221 RANCHO DOMINGUEZ, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

varer; organisering av reiser. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229417 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200412841 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.16 US 76/597,683 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOVERIS TECHNOLOGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOVERIS TECHNOLOGY 

(730) Innehaver: 
 BioVeris Corp , 16020 Industrial Drive, MD20877 

GAITHERSBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Reagenser og diagnostiske preparater til bruk i 

vitenskapelig og medisinsk forskning; 
forskningsreagenser til industriell bruk, nemlig til 
mattesting. 
5 Diagnostiske testredskaper og -utstyrssett 
bestående hovedsakelig av biologiske reagenser og 
instrumenter til bruk ved deteksjon av faktorer som 
forårsaker infeksjonssykdommer; diagnostiske reagenser 
til klinisk eller medisinsk laboratoriebruk; farmasøytiske 
preparater, nemlig vaksiner for behandling av tilstander,  
herunder tilstander som diabetes, infeksjonssykdommer, 
kardiovaskulære sykdommer og cancer. 
9 Laboratorieapparater, nemlig biologiske, 
biokjemiske og kjemiske analysatorer til 
forskningsundersøkelser og -analyser; computer software 
til drift og kontroll av laboratorieapparater, nemlig 
biologiske, biokjemiske og kjemiske analysatorer til 
forsknings- og diagnoseundersøkelser og -analyser innen 
medisin og forskning.   
10 Medisinske, diagnostiske apparater, nemlig 
biologiske, biokjemiske og kjemiske analysatorer til 
medisinske diagnosteundersøkelser, -analyser og tester. 
42 Medisinsk og vitenskaplig forskning og 
utviklingstjenester innen feltene for oppdagelse av 
medisin, utvikling av medisin, medisinsk diagnostikk og 
biologisk deteksjon; diagnostiske testingstjenester innen 
feltene for medisinutvikling, matsikkerhet og biologisk 
deteksjon; rådgivningstjenester innen feltene for biologisk 
deteksjon og biologisk forsvar; medisinsk og 
vitenskapelig forskning; mattestingstjenester. 
44 Medisinsk testing og tjenester for diagnostiske 
formål; diagnostiske testingstjenester innen feltene for 
sykdomsdiagnose og -behandling 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229418 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413042 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B BISTRO 

(730) Innehaver: 
 Tine BA , Postboks 25, 0051 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229419 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413045 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOURMET ROYAL 

(730) Innehaver: 
 Toast Beverages Inc , 502 North Division Street, 

NV89703 CARSON CITY, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229420 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413079 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CV 

(730) Innehaver: 
 Kjell Voss Corneliussen, Økernveien 246 C, 0584 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av 
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av 
varer, organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229421 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413083 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLEXTOPIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLEXTOPIA 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd , Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske og medisinske preparater til 

bruk for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229422 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413084 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUBRAXIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUBRAXIS 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd , Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske og medisinske preparater til 

bruk for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229423 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413085 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIMTOPEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIMTOPEX 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd , Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske og medisinske preparater til 

bruk for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229424 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413088 
(220) Inndato: 2004.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.08 EM 4099941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 visual radio 

(730) Innehaver: 
 Nokia Corporation , Keilalahdentie 4, 02150 ESBO, FI 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 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. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229425 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413089 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multi 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 HAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast, 
spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som 
bare kan brukes sammen med TV-apparater. 
41 Lotterier og organisering av lotterier, 
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229426 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413090 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK TIPPING Multispill 

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS , 2325 HAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast, 
spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som 
bare kan brukes sammen med TV-apparater. 
41 Lotterier og organisering av lotterier, 
pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229427 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413091 
(220) Inndato: 2004.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also 

trading as Sony Computer Entertainment Inc) , 1-1, 
Akasaka 7-chome, Minato-ku, 107-0052 Tokyo,  , JP 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Lydmottakere og videomottakere; elektriske 
ledninger; kassettspillere; CD spillere; koaksialkabler, 
kompaktdiskspillere, kompaktdisker (audio-video); 
kompaktdisker (skrivebeskyttet lager); 
kompaktdiskopptakere; computerspillprogarmmer; 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kontrollere, 
styrepinner, minnekort, volumkontrollenheter og mus for 
videospillmaskiner for forbrukermarkedet bare beregnet 
for bruk med fjernsynsapparater; DVD-ROM spillere; 
DVD opptakere; DVD videoopptakere; DVD spillere; 
nedlastbare bilde- og tegndata for tidsskrifter, bøker, 
aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; 
nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD ROM 
og andre minnemedia innregistrerte programmer for 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske publikasjoner; hodetelefoner; optiske 
datamedia; optiske disker; optiske disker (audio-video); 
personlige stereoanlegg; bærbare videospill med fjernsyn 
med krystalldisplay; programmer for videospillmaskiner; 
programmer for videospill for forbrukermarkedet; innspilte 
DVD ROM, innspilte videodisker og -bånd; magnetiske 
kort med lydopptak; ark og bånd; optiske disker med 
lydopptak; optiske disker for lydopptak; 
lydgjengivelsesapparater; båndopptakere; 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptaker; 
videotape; optiske disker med videoopptak. 
28 Automatiske og myntopererte 
underholdningsmaskiner; apparater for elektroniske spill 
andre enn slike bare beregnet for fjernsynsmottakere; 
automatiske spill andre enn slike bare beregnet for 
fjernsynsmottakere; dukker; golfballer; golfhansker; 
håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; 
elektroniske spill i lommestørrelse. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229428 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413093 
(220) Inndato: 2004.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.02 GB 2367356 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUTHENTIC CARIBBEAN RUM CR 

(730) Innehaver: 
 West Indies Rum & Spirits Producers' Association Inc , 

The Mutual Building, 1 st Floor, Hastings,  CHRIST 
CHURCH, BB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); rum og 
rumprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229429 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413099 
(220) Inndato: 2004.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.13 US 78/449,866 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTARCIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTARCIA 

(730) Innehaver: 
 Intarcia Therapeutics Inc , 200 Powell street, suite 1640, 

CA94608 EMERYVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229430 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413102 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

M.D. FORMULATIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 M.D. FORMULATIONS 

(730) Innehaver: 
 Bioceutix Inc , 425 Bush Street, 3rd floor, CA94108 SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk og hud- og hårpleieprodukter, 

nemlig fuktighetskremer, rensekremer, sjampo, 
solbeskyttelsespreparater, leppebalsam, negl- og 
neglebåndkrem, gelé for fjerning av døde hudceller. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229431 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413106 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELEVEV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELEVEV 

(730) Innehaver: 
 Tele Textiles AS , Bjørn Farmannsgt 3, 3679 

NOTODDEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved 

armering, forskaling og erosjonssikring innen områdene 
bygg, anlegg og vei. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229432 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413107 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERONET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERONET 

(730) Innehaver: 
 Tele Textiles AS , Bjørn Farmannsgt 3, 3679 

NOTODDEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved 

armering, forskaling og erosjonssikring innen områdene 
bygg, anlegg og vei. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229433 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413108 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EA 1000 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EA 1000 

(730) Innehaver: 
 Tele Textiles AS , Bjørn Farmannsgt 3, 3679 

NOTODDEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved 

armering, forskaling og erosjonssikring innen områdene 
bygg, anlegg og vei. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229434 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413109 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELE ULTRA GRID 30/30 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TELE ULTRA GRID 30/30 

(730) Innehaver: 
 Tele Textiles AS , Bjørn Farmannsgt 3, 3679 

NOTODDEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved 

armering, forskaling og erosjonssikring innen områdene 
bygg, anlegg og vei. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229435 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413111 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 my RISØR 

(730) Innehaver: 
 Wang Prosjektmanagement , Postboks 240, 4950 

RISØR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker. 

35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter. 
39 Organisering av reiser; transportvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229436 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413112 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.21 US 78/438,447 

2004.11.12 US 78/516,401 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XDX REFERENCE LABORATORY 

(730) Innehaver: 
 Expression Diagnostics Inc , 750 Gateway Blvd, Suite H, 

South San Francisco CA94080, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologisk-kjemisk diagnostisk testutstyr for 

klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, nemlig, for bruk 
ved analyse av genekspresjon, genetikk, enkel-
nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk, klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
40 Produksjon av biologisk kjemisk diagnostisk 
testutstyr for klinisk eller medisinsk laboratoriebruk, 
nemlig, for bruk ved analyse av genekspresjon, genetikk, 
enkel-nukleotidpolymorfisme, haplotyper, proteiner og 
biologiske prøver, for bruk ved påvisning av sykdommer, 
for bruk ved å bestemme sykdomsprogresjon, og for bruk 
ved å bestemme medikamentrespons; diagnostiske 
medisinske reagenser, kjemikalier og 
fastmatriksmaterialer for biologisk, klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk for bruk i diagnostisering av 
inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft. 
42 Tjenesteleverandør av biologisk kjemisk 
diagnostisk testutstyr for klinisk eller medisinsk 
laboratoriebruk, nemlig, for bruk ved analyse av 
genekspresjon, genetikk, enkel-nukleotidpolymorfisme, 
haplotyper, proteiner og biologiske prøver, for bruk ved 
påvisning av sykdommer, for bruk ved å bestemme 
sykdomsprogresjon, og for bruk ved å bestemme 
medikamentrespons; diagnostiske medisinske reagenser, 
kjemikalier og fastmatriksmaterialer for biologisk, klinisk 
eller medisinsk laboratoriebruk for bruk i diagnostisering 
av inflammatoriske sykdommer, infeksjonssykdommer, 
sykdommer i sentralnervesystemet, kardio-vaskulære 
sykdommer, neurologiske sykdommer, endokrine 
sykdommer, autoimmune sykdommer og genetiske 
sykdommer, forstyrrelser i utviklingsprosessen og kreft; 
diagnostikktjenester, nemlig genekspresjon testing for å 
bestemme immunrespons. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229437 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413114 
(220) Inndato: 2004.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLDAYS DISCREET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLDAYS DISCREET 

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble 

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn 

til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for 
hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, 
menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter 
for feminin hygiene; bleier og bind for inkontinente, 
hygieniske bukser for inkontinente. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229438 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413117 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUASAVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUASAVER 

(730) Innehaver: 
 Govi AS , Postboks 1065 Lundsiden, 4687 

KRISTIANSAND S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Oppblåsbare båter. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 



 registrerte varemerker 2005.11.28 - 48/05

 

36 
 

(111) Reg.nr.: 229439 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413287 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IFe institutt for energiteknikk 

(730) Innehaver: 
 Institutt for energiteknikk , Postboks 40, 2007 KJELLER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229440 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413288 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IFe Institute for Energy Technology 

(730) Innehaver: 
 Institutt for energiteknikk , Postboks 40, 2007 KJELLER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229441 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413291 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUSASHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUSASHI 

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

Enix Co Ltd) , 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy; 

oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; 
leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; 
håndholdte videospillenheter. 
41 Tilveiebringe datamaskinspill på direkte 
datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; 
tilveiebringe ikke-nedlastbar musikk på direkte datalinje; 
tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og 
videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller 
globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
informasjon om underholdning innen området 
datamaskinspill, videospill, musikk, kortspill, tegnefilmer, 
tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe ikke-
nedlastbare tegneserier på direkte datalinje; tilveiebringe 
ikke-nedlastbare magasiner innen området 
datamaskinspill, videospill, tegnefilmer og generell 
underholdning på direkte datalinje. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229442 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413293 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACLAREN MX3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACLAREN MX3 

(730) Innehaver: 
 Armon Ltd , ITM Management NV, P.O.Box 3330, 1211 

GENEVA 3, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Barnevogner; barnevogner inneholdende 

bærbar seng; sportsvogner; barnetriller; hetter og trekk 
for sportsvogner og barnevogner; deler og utstyr for alle 
de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229443 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413296 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUAQUICK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUAQUICK 

(730) Innehaver: 
 Govi AS , Postboks 1065 Lundsiden, 4687 

KRISTIANSAND S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Oppblåsbare båter. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229444 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413298 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.22 US 78/521,229 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAMBU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAMBU 

(730) Innehaver: 
 Maxtor Corp , 500 McCarthy Boulevard, CA95035 

MILPITAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Diskdriverenheter og komponenter, og 

manualer tilveiebrakt dermed; datasoftware for 
dataadministrering og -beskyttelse, samt manualer 
tilveiebrakt dermed; grensesnittilpasningskort og 
manualer tilveiebrakt dermed; hardware, software og 
periferiutstyr, inkludert nettverkstilknyttede 
lagringsanordninger for administrering, søking, lagring, 
gjenfinning, beskyttelse, gjengivelse og overføring av 
digital informasjon, inkludert videoinnholdsdatastrømmer, 
lydinnholdsdatastrømmer, og datainnholdsdatastrømmer; 
datahardware, software og periferiutstyr for søking, 
lagring, gjenfinning og levering av lyd- og 
videoinnholdsdatastrømmer til medieinnretninger, 
herunder fjernsynsapparater, videoopptaks- og 
videoavspillingsenheter, og set-top-bokser (STC), og 
manualer tilveiebrakt dermed; datahardware, software og 
periferiutstyr for administrering av, tilretteleggelse for, og 
muliggjøring av overføring av digital informasjon mellom 
innretninger i et lokalt nettverk og formidling av digital 
informasjon med eksterne kilder; nettverks- og 
webdataservere, rutere, komponenter og 
operativsystemsoftware og manualer tilveiebrakt dermed.

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229445 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413299 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.25 US 78/441,674 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAVE RIDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAVE RIDER 

(730) Innehaver: 
 Wham-O Inc , 5903 Christie Avenue, CA94608 

EMERYVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Vannsklier. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229446 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413302 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMBABY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMBABY 

(730) Innehaver: 
 Laerdal Medical AS , Postboks 377, 4002 STAVANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter til livredning.og 

undervisning, herunder gjenopplivningsdukker; 
elektroniske apparater og instrumenter, DVDer, CDer, 
magnetiske databærere, software og hardware. 
10 Medisinske apparater og instrumenter, 
herunder gjenopplivningapparater og -simulatorer. 
16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, 
håndbøker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, 
herunder praktisk opplæring ved demonstrasjon. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling. 
44 Medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229447 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413303 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINI ANNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINI ANNE 

(730) Innehaver: 
 Laerdal Medical AS , Postboks 377, 4002 STAVANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater og instrumenter til livredning.og 

undervisning, herunder gjenopplivningsdukker; 
elektroniske apparater og instrumenter, DVDer, CDer, 
magnetiske databærere, software og hardware. 
10 Medisinske apparater og instrumenter, 
herunder gjenopplivningsapparater og -simulatorer. 
16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, 
håndbøker. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, 
herunder praktisk opplæring ved demonstrasjon. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling. 
44 Medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229448 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413315 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEBL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEBL 

(730) Innehaver: 
 Motorola Inc , 1303 East Algonquin Road, IL60196 

SCHAUMBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; telefoner, mobiltelefoner, 
radiotelefoner, personsøkere, toveis-radioer, 
radiosendere, radiomottakere, radiotransceivere 
(sender/mottaker); elektroniske kalendere, deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer, nemlig hodetelefoner, 
mikrofoner, høyttalere, bærekofferter og belteklips; 
programvare og dataprogrammer anvendt til overføring 
eller gjengivelse eller mottak av lyd, bilder, video og/eller 
data over et telekommunikasjonsnettverk eller -system 
mellom terminaler og for å styrke og forenkle bruk og 
tilgang til datanettverk og telefonnettverk; programvare 
for bruk i generell databasedrift; programvare for e-
handel for å gi brukere adgang til på en sikker måte å 
foreta bestilling og betaling innen elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk eller 
telekommunikasjonsnettverk; programvare for opplæring 
og kundestøtte for datamaskiner og mobiltelefoner 
vedrørende kommunikasjon; programvare for dataspill for 
mobiltelefoner; programvare og dataprogrammer, 
vedrørende musikk, filmer, animasjon, elektroniske 
bøker; programvare for distribusjon av informasjon og 
interaktivt multimedia innhold bestående av tekst, bilder, 
video og lyd til brukere innen kommunikasjon; 
programvare og dataprogrammer for drift og operasjon 
av trådløse telekommunikasjonsenheter; programvare for 
tilgang, søk, indeksering og gjenfinnelse av informasjon 
og data fra globale datamaskinnettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk, samt for skumlesing (browsing) 
og navigering gjennom nettsteder i nevnte nettverk; 
programvare for sending og mottak av korte beskjeder og 
elektronisk post og for filtrering av ikke-tekst-informasjon 
fra dataene; analoge og digitale radiotransceivere eller 
mottakere for data, stemme, bilde eller 
videokommunikasjon; programvare for elektroniske spill 
for mobiltelefoner; kameraer, nemlig fotografiske 
kameraer, digitale kameraer, filmkameraer, 
videokameraer; systemer og apparater for elektroniske 
pengeoverføringer, nemlig betalingskort, 
betalingskortlesere; kalkulatorer; kort for 
kommunikasjonsformål, nemlig datakort, modemkort og 
faksmodemkort for kommunikasjonsformål, alle for bruk 
med kommunikasjonsapparater; modem, globale 
posisjoneringsenheter, batterier, batteriladere, adaptere 
og antenner. 
38 Telekommunikasjon; trådløse telefontjenester 
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og elektronisk overføring av data og dokumenter via 
datamaskinterminaler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229449 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200413322 
(220) Inndato: 2004.12.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GigStick 

(730) Innehaver: 
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd , 30 Golden 

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computerperperiferiutstyr; deler, komponenter 

og tilbehør for computer- og videospillmaskiner og -
apparater; multimedialagringsinnretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229450 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500054 
(220) Inndato: 2005.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Unixel SEED-TO-SHELF PROCESS 

(730) Innehaver: 
 U S Smokeless Tobacco Co , 100 West Putnam Avenue, 

CT06830 GREENWICH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk; røykfri tobakk og røykfrie 

tobakksprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229451 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500055 
(220) Inndato: 2005.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIXEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIXEL 

(730) Innehaver: 
 U S Smokeless Tobacco Co , 100 West Putnam Avenue, 

CT06830 GREENWICH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk; røykfri tobakk og røykfrie 

tobakksprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229452 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500064 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PET INSTALLASJON 

(730) Innehaver: 
 Pet Installasjon AS , Postboks 1284, 3105 TØNSBERG, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229453 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500073 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PASSIONATELY RED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PASSIONATELY RED 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, rengjøringspreparater; parfymevarer, 
eteriske oljer, deodoranter og transpirasjonshindrende 
midler, hårpleieprodukter, hårfargemidler, hårfarger, 
hårlotioner, preparater til å krølle/bølge håret, sjampoer, 
hårbalsam, hårspray, hårpudder, hår friseringsmidler, 
hårlakk, hårmousse, hår glansemidler, hårgeler, hår 
fuktighetsmidler, hårvann, hårbeskyttende 
behandlingsmidler, behandlingsmidler for tørt hår, oljer til 
håret, hårstyrkende midler, hårkremer; preparater til bad 
og/eller dusj, deodoranter, antiperspiranter; ikke 
medisinske toalettpreparater, bad- og dusj-preparater, 
hudbehandlingspreparater; kosmetikk; forhåndsfuktede 
eller impregnerte renseputer, renseservietter eller 
tørkeservietter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229454 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500074 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVELY BLONDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVELY BLONDE 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, rengjøringspreparater; parfymevarer, 
eteriske oljer, deodoranter og transpirasjonshindrende 
midler, hårpleieprodukter, hårfargemidler, hårfarger, 
hårlotioner, preparater til å krølle/bølge håret, sjampoer, 
hårbalsam, hårspray, hårpudder, hår friseringsmidler, 
hårlakk, hårmousse, hår glansemidler, hårgeler, hår 
fuktighetsmidler, hårvann, hårbeskyttende 
behandlingsmidler, behandlingsmidler for tørt hår, oljer til 
håret, hårstyrkende midler, hårkremer; preparater til bad 
og/eller dusj, deodoranter, antiperspiranter; ikke 
medisinske toalettpreparater, bad- og dusj-preparater, 
hudbehandlingspreparater; kosmetikk; forhåndsfuktede 
eller impregnerte renseputer, renseservietter eller 
tørkeservietter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229455 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500075 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEEPLY BRUNETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEEPLY BRUNETTE 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, rengjøringspreparater; parfymevarer, 
eteriske oljer, deodoranter og transpirasjonshindrende 
midler, hårpleieprodukter, hårfargemidler, hårfarger, 
hårlotioner, preparater til å krølle/bølge håret, sjampoer, 
hårbalsam, hårspray, hårpudder, hår friseringsmidler, 
hårlakk, hårmousse, hår glansemidler, hårgeler, hår 
fuktighetsmidler, hårvann, hårbeskyttende 
behandlingsmidler, behandlingsmidler for tørt hår, oljer til 
håret, hårstyrkende midler, hårkremer; preparater til bad 
og/eller dusj, deodoranter, antiperspiranter; ikke 
medisinske toalettpreparater, bad- og dusj-preparater, 
hudbehandlingspreparater; kosmetikk; forhåndsfuktede 
eller impregnerte renseputer, renseservietter eller 
tørkeservietter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229456 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500077 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOPRAN AS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOPRAN AS 

(730) Innehaver: 
 Sopran AS , Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND S, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Inkasso. Drive ervervmessig inndrivning av 
forfalte pengekrav. Egeninkasso og fremmedinkasso. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229457 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500089 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 sopran 

(730) Innehaver: 
 Sopran AS , Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND S, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Inkasso. Drive ervervmessig inndrivning av 
forfalte pengekrav. Egeninkasso og fremmedinkasso. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229458 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500096 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 qwatee we change the rules 

(730) Innehaver: 
 Qwatee AS , Postboks 1114, 8001 BODØ, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær og fottøy for gymnastikk og sport. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser; beskyttelsesanordninger (deler av 
sportsklær), beskyttelse (benskinne-) (sportsartikler). 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229459 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500097 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARNAS ARK 

(730) Innehaver: 
 Ark Bokhandel AS , Postboks 6693 St. Olavs Plass, 0129 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 
5074 Majorstua, 0301 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; dataprogram; 
dataspill; videospill; spilleapparater; cd-er; dvd-er; 
brannslukningsapparater. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, 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. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; notemapper; skolevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer, 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt 
spekter av varer, tit fordel for andre, for å gjøre kundene 
istand til å bese og handle varene i en varehandel for 
bøker og papirvarer; detaljsalgstjenester relatert til salg 
av bøker og papirvarer, datarelaterte varer, ransler, 
pennal, bagger og ryggsekker, skrivesaker, spill og 
leketøy; annonse-og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229460 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500098 
(220) Inndato: 2005.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIKELUS 

(730) Innehaver: 
 Maria Torset, Sofiesgt. 7B, 0170 OSLO, NO 

Camilla Rørvik, Amtmann Meinichsgt. 20 A, 0482 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av T-skjorter, malerier, vesker, smykker, 

truser, gensere, magneter og pins. 
41 Kunstutstilling. 
42 Grafisk design og illustrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229461 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500099 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUDA 

(730) Innehaver: 
 Halliburton Energy Services Inc , 2601 Beltline Road, 

TX75006-5401 CARROLLTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Jordboringsinnretninger og -utstyr, nemlig bor, 

borehoder og borekroner samt brotsjer om rømmere. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229462 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500100 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLINKEE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLINKEE 

(730) Innehaver: 
 Smith Medical International Ltd , 765 Finchley Road, 

NW118DS LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske apparater og instrumenter; 

innførere og bougier for ventilasjonsrør og luftveier; 
endotrakeale rørinnførere og erstatningsguider, 
utskiftningsguider; deler, utstyr og komponenter til de 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229463 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500101 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRONOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRONOL 

(730) Innehaver: 
 Biomedica Norden AB , Lund, SE 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

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

 5 Kosttilskudd; diestiske stoffer tilpasset 
medisinsk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229464 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500102 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOP BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOP BALANCE 

(730) Innehaver: 
 Biomedica Norden AB , Lund, SE 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

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

 5 Kosttilskudd; dietiske stoffer tilpasset medisinsk 
bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229465 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500105 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORCE-MASTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORCE-MASTER 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

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

 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, 
fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, 
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper,fiskevekter (i form av 
søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier 
for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; 
hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for 
fiske. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229466 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500271 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILAGRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILAGRO 

(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 Kirurgiske skruer for bruk i artroskopisk kirurgi. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229467 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500272 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERFORMANCE MATTERS 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Co , One American Road, MI48126 

DEARBORN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til 

landkjøretøyer. 
25 Klær, inkludert t-shirts, gensere, tennisskjorter, 
golfskjorter, stiveskjorter og smokingskjorter, tykke 
gensere, vester, jakker, regntøy, arbeidsfrakker, 
overaller, shorts, bukser, skjerf og tørkler, nattøy, slips, 
hodeplagg, inkludert caps, hatter og luer, solskjermer, 
pannebånd og hodebånd, sokker, fottøy, inkludert 
sportssko, tøfler og mokasiner. 
28 Lekebiler og modellbiler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229468 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500273 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ford TEAMRS 

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Co , One American Road, MI48126 

DEARBORN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til 

landkjøretøyer. 
25 Klær, inkludert t-shirts, gensere, tennisskjorter, 
golfskjorter, stiveskjorter og smokingskjorter, tykke 
gensere, vester, jakker, regntøy, arbeidsfrakker, 
overaller, shorts, bukser, skjerf og tørkler, nattøy, slips, 
hodeplagg, inkludert caps, hatter og luer, solskjermer, 
pannebånd og hodebånd, sokker, fottøy, inkludert 
sportssko, tøfler og mokasiner. 
28 Lekebiler og modellbiler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229469 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500278 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.21 FI 200402670 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALCIZONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALCIZONE 

(730) Innehaver: 
 OY Verman AB , Pl 152, 04401 JÄRVENPÄÄ, FI 

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

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
sanitære preparater for medisinske formål; dietiske 
stoffer for medisinsk bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229470 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500279 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AAFK -gjør noe med deg 

(730) Innehaver: 
 Aalesunds Fotballklubb AS , Postboks 193, 6001 

ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

 I&M Kommunikasjon AS , Apotekergata 9 A, 6004 
ÅLESUND, NO 

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

35 Annonse-og reklamevirksomhet. 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229471 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500281 
(220) Inndato: 2005.01.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AAFK 

(730) Innehaver: 
 Aalesunds Fotballklubb AS , Postboks 193, 6001 

ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

 I&M Kommunikasjon AS , Apotekergata 9 A, 6004 
ÅLESUND, NO 

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

35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229472 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500289 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPASS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPASS 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Corp , 1000 Chrysler Drive, MI48326-

2766 AUBURN HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229473 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500290 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

V8 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V8 

(730) Innehaver: 
 Campbell Soup Co , Campbell Place, NJ08103-1799 

CAMDEN, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229474 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500291 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 T.G.I. FRiDAY`S 

(730) Innehaver: 
 TGI Friday's of minnesota Inc , 4201 Marsh Lane, 

TX75007 CARROLTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bar- og restauranttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229475 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500296 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXICHROM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXICHROM 

(730) Innehaver: 
 Amesham Biosciences AB , 30 Björkgatan, 75184 

UPPSALA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 

instrumenter til veiing; kromatografiske glasshylser og 
glassrør. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229476 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500300 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASTICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASTICA 

(730) Innehaver: 
 Bodegas Trapiche SAICA , Arenales 460,  BUENOS 

AIRES, AR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229477 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500304 
(220) Inndato: 2005.01.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIC VOICE 

(730) Innehaver: 
 Sq Networks AS , Postboks 264, 9171 

LONGYEARBYEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for a dekke personlige behov. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229478 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500305 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALLEY OAKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALLEY OAKS 

(730) Innehaver: 
 Fetzer Vineyards , 12901 East Side Road, CA95449 

Hopeland,  , US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholdige drikker, herunder vin. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229479 
(151) Reg.dato.: 2005.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.19 

(210) Søknadsnr.: 200500309 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REFLECTOLOGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFLECTOLOGY 

(730) Innehaver: 
 Nu Skin International Inc , 75  West Center Street, 

UT84601 PROVO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårsjampo, hårbalsam, hårkrem, hårbalsam-

maske, hårtonik, hårstyrkende preparater, hårstyling 
gele, hårstyling spray, fargesjampo for hår, fargebalsam 
for hår. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229500 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500311 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULL CIRCLE 

(730) Innehaver: 
 World Design & Trade Co Ltd , 1 Western Avenue 

Business Park, Mansfield Road, W30BZ LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229501 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500314 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VINTERLYSFESTIVALEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VINTERLYSFESTIVALEN 

(730) Innehaver: 
 Nordland Teater AS , Postboks 1263, 8602 MO I RANA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Underholdningsvirksomhet og kulturell aktivitet.
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229502 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500316 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPECTRASYN PLUS 

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

TX75039-2298 IRVING, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Polyalfaolefinvæsker til bruk som basisforråd 

for smøremidler. 
4 Polyalfaolefinvæsker til bruk som basisforråd 
for smøremidler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229503 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500319 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 intel inside VIIV 

(730) Innehaver: 
 Intel Corp , 2200 Mission College Boulevard, CA95052-

811 SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingshardware, datamaskiner, 

datahardware, halvledere, mikroprosessorer og andre 
halvdederinnretninger, kommunikasjons- og 
nettoppbyggingshalvledere, integrerte kretser, 
databrikkesett, data-hovedkort, -morkort og -datterkort, 
mikrodatamaskiner, software-programmerbare 
prosessorer, datafirmware og operativsystemsoftware, 
kommunikasjons- og nettoppbyggingssoftware, trådløse 
og kabel-/ledningsforbundne modemer, 
nettverksadaptere og nettverksadapterkort. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229504 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500433 
(220) Inndato: 2005.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEWLANDS GHIB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEWLANDS GHIB 

(730) Innehaver: 
 Nomanali Kapasi, Ribstonveien 1G, 0585 OSLO, NO 

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

ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling som drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229505 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500435 
(220) Inndato: 2005.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TO GODE NABOER 

(730) Innehaver: 
 To Gode Naboer ANS , Strønes Søndre, 1860 

TRØGSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Desinfiserende hygienemiddel for bur. 
31 Næringsmidler for dyr, spesielt høy til gnagere 
og hester, strø basert på avfall fra jord og skogbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229506 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500447 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(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: 
 Apeland Informasjon AS , Skjolden 1, 1363 HØVIK, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter: kontortjenester; 
bedriftsundersøkelser; informasjonsbyråer, 
systematisering og innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; forretningsundersøkelser; 
gallupundersøkelse; markedsstudier, 
markedsundersøkelser: markedsstudier; meningsmåling; 
nyhetsklipping; Public Relation (P.R-virksomhet); 
statistisk informasjon. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
informasjonsbyråer, pressebyråer; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler; 
fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; mobiltelefontjenester; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiosendinger; 
radioprogram; radiokommunikasjon; radiokringkasting. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
utgivelse av bøker; digital bildebearbeidelse; 
filmproduksjon; filmproduksjon på videobånd; produksjon 
av fjernsyns- og radioprogram; fjernsynsunderholdning; 
fotografering; fotografireportasjer; kinodrift; organisering 
av konkurranser; lydopptak; nyhetsreportasjetjenester; 
organisering av kulturelle arrangement; organisering av 
sportskonkurranser, organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser og seminarer; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter online; redigering av 
videobånd; reportasjetjenester; utgivelse av tekster: 
tekstforfattervirksomhet; underholdningsinformasjon-, 
underholdningsvirksomhet; informasjon vedrørende 
utdannelse; undervisning; organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; produktutvikling; 
industriell design; emballasjedesign; forvaltning av 
forfatterrettigheter; grafisk formgivning; rådgivning for 
immateriell eiendomsrett; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre, vedlikehold av dataprogrammer og 
software; webhotell. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229507 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500449 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AR-2 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AR-2 

(730) Innehaver: 
 Det Norske Naturhuset AS , Postboks 133, 1313 

VØYENENGA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Biologiske preparater for medisinsk bruk; 

dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; kosttilskudd; 
urteblandinger til hjelp ved allergier. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229508 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500451 
(220) Inndato: 2005.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ART COOL 

(730) Innehaver: 
 LG Electronics Inc , 20, Yoido-dong,  YONGDUNGPO-

GU, SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Klimaanlegg og luftkondisjoneringsapparater; 

kjøleskap; mikrobølgeovner. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229509 
(151) Reg.dato.: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Søknadsnr.: 200500453 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.04 FI 200402836 T 
(540) Gjengivelse av merket: 

DON ROSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DON ROSA 

(730) Innehaver: 
 Don Rosa, 9711 Dawson Hill Road, KY40299 

LOUISVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; bøker, 
kalendere og tegneseriehefter. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229520 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500455 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGUNGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGUNGER 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229521 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500456 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGGUTTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGGUTTER 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229522 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500457 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGJENTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGJENTER 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadvn 2, 7005 Trondheim,  , NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229523 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500458 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGFAMILIEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGFAMILIEN 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229524 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500459 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGKAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGKAR 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229525 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500460 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGKJÆRRING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGKJÆRRING 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229526 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500461 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGBABYER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGBABYER 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229527 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500462 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGBARN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGBARN 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229528 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500463 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEIGFOLK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEIGFOLK 

(730) Innehaver: 
 Nidar AS , Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229529 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500465 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESSENCE DE DOURTHE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESSENCE DE DOURTHE 

(730) Innehaver: 
 Compagnie des Vins de Bordeaux et de la Gironde 

Dourthe-Kressmann , 35, rue de Bordeaux, 33290 
PAREMPUYRE, FR 

(740) Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

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

 33 Viner. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229530 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500466 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRADA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRADA 

(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 Kirurgiske instrumenter for bruk i artroskopiske 

prosedyrer. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229531 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500476 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIVIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIVIANE 

(730) Innehaver: 
 Grünenthal GmbH , Zieglerstrasse 6, 52078 AACHEN, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229532 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500478 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(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: 
 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 Tannkem og munnvann. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229533 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500479 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 12 

(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 Tannkrem og munnvann. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229534 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500735 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jose Guervo GOLDEN Margarita 

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

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Margarita blandinger, ikke-alkoholholdige 

drikkevarer. 
33 Alkoholholdige cocktail blandinger 
inneholdende tequila. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229535 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500736 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOVELIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOVELIA 

(730) Innehaver: 
 Grünenthal GmbH , Zieglerstrasse 6, 52078 AACHEN, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 

mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229536 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500737 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SORAYA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SORAYA 

(730) Innehaver: 
 Soraya SA , 69 Farbiarska Street, 02862 WARSAWA, PL

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

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

 3 Kosmetikk. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229537 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200500774 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVISCAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIVISCAL 

(730) Innehaver: 
 Oy Vivipharma Marketing AB , Skillnadsgatan 11A/Oy 

Vivipharma AB, 00130 HELSINKI, FI 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Kosttilskudd, nemlig farmasøytiske og 

naturmedisinske preparater for revitalisering av hår og 
hodebunn. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229538 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200308853 
(220) Inndato: 2003.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGIZER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENERGIZER 

(730) Innehaver: 
 International Foodstuffs Co , P.O. Box 4115, Sharjah,  , 

AE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, 

ikke opptatt i andre klasser; næringsmidler til dyr og 
husdyrfor. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229539 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200310927 
(220) Inndato: 2003.11.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EAU DE LUXE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EAU DE LUXE 

(730) Innehaver: 
 L`Oreal SA , 14 rue Royale, 75008 PARIS, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske 
gel, dusj-og badesalt, ikke for medisinske formål; 
toalettsåper; kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig 
kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen 
og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater 
(kosmetiske produkter); sminkepreparater; sjampo; 
kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og 
pleie av håret; hårlakk; hårfargings-og 
håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering 
og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229540 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200403235 
(220) Inndato: 2004.03.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERRUTI 1881 

(730) Innehaver: 
 Cerruti 1881 , 9 Place de la Madeleine, 75008 PARIS, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Knivsmedvarer, herunder gafler, skjeer og 

kniver; bord-kniver, gafler og skjeer i rustfritt stål, 
bordkniver, gafler og skjeer i sterlingsølv; spisebestikk, 
nemlig kniver, gafler og skjeer laget av edelt metall; 
nøtteknekkere av uedelt metall; sakser; manikyrverktøy, 
nemlig nagle- og neglebåndssakser, neglefiler; 
negleklippere; pinsetter. 
16 Toalettpapir; almanakker; brosjyrer vedrørende 
hoteller, restauranter, turisme, moter og reiser; 
kalendere; penne- og blyantholdere; regnskapsbøker; 
adressebøker; avtale-bøker; autografbøker; gjestebøker; 
guidebøker for reiser, rabattshopping; indeksbøker; 
registre (bøker); notatblokker; billedbøker; trykte 
musikkbøker; kvitteringsbøker; oppskriftsbøker, 
skissebøker; sangbøker; eventyrbøker; 
telefonnummerbøker, reisebøker; bilagsbøker; kataloger 
vedrørende hoteller, restauranter, turisme, moter og 
reiser; ukeblader; avisspalter fra nyhetsbyråer som 
omhandler nasjonal og internasjonal informasjon og 
begivenheter, sport; graverte kunstgjenstander; 
fotogravyrer; papir-servietter; dekketøy av papir, 
herunder brikker, bordskånere, servietter, kuvertbrikker; 
bordservietter av papir; bordtepper av papir; bordbrikker 
av papir; kasser av kartong; kasser av papir; 
utstillingsesker av papir; esker for blyanter eller penner; 
innpakningspapir; papirbånd; blanke eller delvis trykte 
papiretiketter; plakater; fotoalbumer; fotorammer; 
bilderammer av papir eller papp; bildepostkort; mønstre 
for konfeksjon av klær; skriveunderlag og papirblokker 
med kunsttrykk; skriveunderlag med kalendere; 
skrivebordsunderlag; blekkputer; notisblokker; 
notatblokker, papirunderlag for skifting av bleier; stempel-
puter; skriveunderlag; skriveblokker; tegneunderlag; 
samle-mapper (papirhandel); kunngjøringskort 
(papirhandel); trykte produkter, nemlig menytavler; 
indeksbøker; indeks-kort; skillekort; kartotekkort; 
kartotekmapper; papirkniver (kontorrekvisita); brevkurver; 
konvolutter; skriveinstrumenter, fyllepenner, blyanter, 
blekkpenner, nedsenkede blekkhus; gummistrikk 
(kontorrekvisita); matpakkeposer; papir og plastposer for 
emballasje; malingssett for kunst og håndverk; 
malepensler; staffelier; sjabloner; innpakningspapir; 
postkort; skrivepapir; papirbånd; skrivemaskiner 
(elektriske eller ikke-elektriske); litografier; graverte 
kunst-gjenstander; papirlommetørkler; papirpresser; 
bokstøtter; papirhåndklær, papirskiltholdere; informative 
flygeblader eller -ark vedrørende hoteller, restauranter, 
turisme, moter og reiser; pamfletter vedrørende hoteller, 
restauranter, turisme, moter og reiser; brikker for ølglass; 
mapper, foldere; falseinnretninger (kontorartikler); 
skrivesaker og papirvarer, skrivepapir og konvolutter. 
43 Bartjenester; kafeer; kafeteriaer; 
ferieleirtjenester (inn-losjering); hoteller; hotellreservering; 
utleie av værelser; utleie av møterom; reservering av 

midlertidig innkvartering; turisthytter; pensjonater; 
dyrepensjonater; snack-barer; restauranter; catering av 
mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229541 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200403522 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XTENTION 

(730) Innehaver: 
 Lindhardsen Rådgivning , Djupadalskroken 26, 4046 

HAFRSFJORD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Rullebrett, deler og tilbehør til rullebrett; 
rullebrett-bager; snowboard, snowboardsekker og -bager.

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229542 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200403714 
(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:  
 brother 

(730) Innehaver: 
 Brother Industries Ltd , 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 

467-8561 NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Symaskiner, elektriske symaskiner, 

håndstrikkemaskiner; elektriske vaskemaskiner, 
elektriske juicemiksere, frese-maskiner, boremaskiner, 
gjengeskjæremaskiner, klinke- og naglemaskiner og -
presser, valseverk; elektroniske maskiner for produksjon 
av stempler, elektroniske maskiner for produksjon av 
stempler for computere, stempler, deler og tilbehør til 
slike; maskiner for produksjon av broderte (eller ikke-
broderte) applikeringer, deler og tilbehør til slike inkludert 
trådkassetter, trommelenheter, rengjøringsapparater og -
maskiner; elektriske trådgnistmaskiner. 
9 Personaldatamaskiner, skrivere, grafiske 
skrivere, tekstbehandlingsmaskiner; papir- og 
arkmatningsinnretninger for de forannevnte varer; 
drivverk for data- disketter, -bånd og -plater; 
telefaksmaskiner; telekommunikasjonsapparater og -
utstyr for overføring og mottak av tekst og bilder; deler og 
komponenter til alle de forannevnte varer (ikke opptatt i 
andre klasser); elektroniske maskiner for trykking av 
etiketter; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, 
reservedeler og elementer til de forannevnte varer. 
16 Skrivemaskiner, elektriske skrivemaskiner, 
elektriske hefte-maskiner til kontorbruk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229543 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200404512 
(220) Inndato: 2004.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ero 

(730) Innehaver: 
 RBM A/S , Fabriksvej 17, 9690 FJERRITSLEV, DK 

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

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

 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229544 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200406511 
(220) Inndato: 2004.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHIMMERING SILK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHIMMERING SILK 

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

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; 
rengjøringsmidler; velduftende toalettvann; 
etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapi-
produkter; massage-produkter; deodoranter; 
antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn 
og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hår-styling-
produkter; tannpasta; munnskyllemidler; preparater for 
munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalett-
preparater; bade og dusj-preparater; hudpleieprodukter; 
oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved 
barbering; produkter til bruk før og etter barbering; 
hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende 
produkter; kosmetikk; make-up og make-up-
fjerningsprodukter; vaselin; leppe-pleiende-produkter; 
talkum pudder; bomull; bomullspinner; våtservietter og 
andre puter (pads) og engangsservietter inneholdende 
sminkefjerningsmidler eller rensekrem; kosmetiske 
ansiktsbehandlingspreparater solgt i pakninger med 
gjenlukkbart lokk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229545 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200407455 
(220) Inndato: 2004.08.02 
(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: 
 Build-A-Bear Workshop Inc , MO63114 ST. LOUIS, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekedyr av plysj 
og fylte lekedyr og dukker og tilbehør til disse; 
håndholdte enheter for elektronisk spill; leker, inkludert 
badeleker og trekkeleker, musikkleker, minatyrfigurer, 
myke spedbarnsleker, stillbare lekefigurer; brettspill og 
spill; klær til leker. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229546 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200408184 
(220) Inndato: 2004.08.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 xross media bar 

(730) Innehaver: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

Computer Entertainment Inc) , 2-6-21, Minami-Aoyama, 
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 
KK Sony (also trading as Sony Corporation) , 6-7-35 
Kitashinagawa, Sinagawa-ku,  TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Luftpistoler (leker); ammunisjon for 
paintballgeværer (sportsapparater); 
underholdningsmaskiner, automatiske og myntopererte; 
apparater for elektroniske spill andre enn slike for bruk 
med en ekstern skjerm eller monitorer; apparater for 
gymnastikk; utstyr for bueskyting; kunstig fiskeagn; 
kunstig snø for juletrær; automatiske spill andre enn slike 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitorer; brettspill; 
vesker spesielt for ski og surfebrett; baller for spill; 
baseballhansker; balltre for spill; hansker for gjærdespill 
(tilbehør for spill); bjeller (juletrepynt); billiardballer; 
billiardkøtupper; billiardkøer; billiardmarkører; 
billiardbordspolstringer; billiardbord; bingokort; 
nappeindikator (fiskeutstyr); nappesensor (fiskeutstyr); 
luftblærer for lekeballer; bordspill; bob-sleder; 
kroppsbrett; apparater for fysikalsk trening av kroppen; 
bowlingapparater og -maskiner; buer for bueskyting; 
boksehansker; byggeklosser (leker); spill for bygging; 
sommerfuglnett; lysestaker for juletrær; kruttlapper for 
leketøyspistoler; kritt for billiardkøer; dambrett; 
dambrikker (spill); sjakkspill; spillebrett for sjakk; 
muskelstrekkere (øvelsesapparater); juletreføtter; juletrær 
av syntetisk materiale; leirduer (skyteskiver); skyteskriver 
for leirdueskyting; seler for klatrere; myntopererte 
billiardbord; konfetti; apparater for trylling; sjetonger for 
spill; fiskekurver (fiskeutstyr); cricketbagger; kopper for 
terninger for spill; kastespiler (darts); terninger for spill; 
diskoser for sportsbruk; redskap til å reparere plen 
(golfutstyr); dukker, senger for dukker; klær for dukker; 
tåteflasker for dukker; dukkehus; rom for dukker; 
dominospill; manualer; skikanter; albuebeskyttere 
(sportsartikler); elektroniske mål for spill; eksplosive 
bonbons (jule smell-bon-bonger); rideapparater for 
fornøyelsesparker; hansker for fekting; masker for 
fekting; fektevåpen; fiskekroker; fiskeredskap; 
svømmeføtter; fiskedupper; flygende tallerken (leker); 
floretter for fekting; hansker for spill; golfbagger med eller 
uten hjul; golfkøller; golfhansker; fortom for fisking, 
tarmstrenger for racketer; håndholdte elektroniske spill 
med flytende krystalldisplay; hangglidere; tauverk for 
seilbrett; harpungeværer (sportsartikler); hockeykøller; 
hesteskospill; jaktspillsignaler; skøyter for is; in-line 
skøyter; puslespill; kaleidoskoper; trådvinder for 
papirdraker; papirdrager; knebeskyttere (sportsartikler); 
landingsnett for sportsfiskere; fiskesnører; åte for jakt 
eller fiske; maskiner for fysisk aktivitet; mah-jong 
(kinesisk selskapsspill); klinkekuler for spill; marionetter; 
master for seilbrett; støtteinnretninger for sportsbruk for 
menn; uroer (leker); nett for sport; kjegler; ornamenter for 
juletrær (unntatt belysningsartikler og konfektyrer); 
paintballgeværer (sportsapparater); paraglidere; 
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selskapsleker; knallperler (leker); pinatas, lekeballonger; 
baller for lek; spillkort; tøyleker; narreleker; beskyttende 
polstringer (deler av sportsantrekk); boksesekker; 
kasteringer; racketer; radiostyrte lekekjøretøyer; rangler 
(leker); fiskesneller; ringspill; gyngehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; svinghjul for stasjonære trimsykler; harpiks 
brukt av idrettsfolk; rulletthjul; seilbrett; modellkjøretøyer; 
scootere (leker); skriskraper; selskinn til bekledning av 
ski; skinnleggbeskyttere (sportsartikler); fjærballer; 
rullebrett; skøytestøvler med påmonterte skøyter; 
skibindinger; ski; kjegler; sleder (sportsartikler); sklier 
(lekesaker); spretterter (leketøy); snøglobuser; truger; 
såpebobler (leker); overtrekk for ski; snurrebasser (leker); 
springbrett (sportsartikler); startklosser for sportsbruk; 
stasjonære treningssykler; strenger for racketer; 
surfebrett; surfeski; fangremmer for surfebrett; 
svømmebasseng (lekeartikler); husker; bord for 
innendørs fotball; bord for bordtennis; skyteskiver; 
teddybjørner; apparater for å kaste tennisballer; 
tennisnett; teatermasker; lekemasker; lekepistoler; 
lekekjøretøyer; leker; leker for husdyr; drillstaver; 
vannski; skivoks; vektløftebelter (sportsartikler). 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229547 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200408185 
(220) Inndato: 2004.08.09 
(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: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

Computer Entertainment Inc) , 2-6-21, Minami-Aoyama, 
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation) , 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku,  
TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Analoge kontrollere, styrespaker, minnekort, 
volumkontrollere og mus for videospillmaskiner for 
konsumenter; videospillmaskiner bare for bruk med 
fjernsynsmottakere; assembler, kompilatorer og 
computerprogrammer for utvikling eller planlegging av 
computerprogrammer; lydopptak; audiooptiske 
diskspillere; audiooptiske apparater for opptak; 
autentifiseringsmaskiner for bruk for behandling av 
datainformasjon; batterier og elektriske elementer; CPU 
basert databehandlingsenheter; CPU basert 
bildebehandlingsenheter; kinematografiske maskiner og 
apparater; kinematografiske maskiner utstyrt med CPU 
basert bildebehandlingsenhet; computer 
grensesnittkretskort; computerprogrammer; 
computerprogrammer for digital bildebehandling; 
computerprogrammer for koding og dekoding av data; 
computer software for behandling, overføring og 
kryptering av tekstdata, lyddata og bildedata; computere; 
elektroniske maskiner, apparater og deres deler; 
videospillmaskiner for konsumenter for bruk med en 
ekstern displayskjerm eller monitorer; DNA integrerte 
kretser for analyse; digitale stillbildekameraer; digitale 
videokameraer; digitale video diskspillere; DVD spillere; 
nedlastbare computerprogrammer fremskaffet via et 
computernettverk; nedlastbare videospillprogrammer 
fremskaffet via et computernettverk; elektroniske 
signalanordninger; elektriske strykejern; elektriske 
hårkrøllspenner; elektriske eller magnetiske måle- og 
testapparater; elektriske ledninger og kabler; elektroniske 
maskiner utstyrt med CPU basert 
bildebehandlingsenheter; elektroniske publikasjoner; 
krypteringsinnretninger for automatiserte tellemaskiner; 
eksponerte kinematografiske filer; eksponerte 
lysbildefilmer; bildedata og lyddata for fremstilling av 
computergrafikk; computerprogrammer for fremstilling av 
bildedata eller lyddata; grafisk bruker grensesnitt 
hardware; grafisk bruker grensesnitt software; inputenhet 
for programmering av mikrocomputere for 
informasjonsbehandling; integrerte kretser for digital 
bildebehandling; grensesnittkort for bildebehandling; 
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laboratorieapparater og -instrumenter; livredningsutstyr; 
maskiner og instrumenter for måling og testing; 
metronomer; modemer; mus for computere; musematter 
for computere; navigasjonsapparater for computere i 
kjøretøyer; CD-spillere; båndopptakere; videokameraer; 
video disk spillere; video båndopptakere; høyttalere; 
optiske apparater og instrumenter; optiske maskiner 
utstyrt med CPU basert bildebehandlingsenhet; 
fotografiske maskiner utstyrt med CPU basert 
bildebehandlingsenhet; fotografiske apparater og 
instrumenter; maskiner og apparater for kraftdistribusjon 
eller -kontroll; forhåndsinnspilte magnetiske disker, 
optiske disker, magnet-optiske disker, CD-ROM, DVD-
ROM og magnetiske bånd, og andre minnemedier med 
bildedata eller tekstdata om tidsskrifter, bøker, aviser, 
geografiske kart, fotografier og malerier; 
forhåndsinnspilte audiomagnetiske bånd, IC kort, 
magnetiske disker, optiske disker, og magneto-optiske 
disker; videoopptak; forhåndsinnspilte videomagnetbånd, 
IC kort, magnetiske disker, optiske disker og magneto-
optiske disker; behandlet glass (ikke for bygninger); 
radioer; fester for billedbånd; myntautomater; software for 
videospillmaskiner; briller herunder beskyttelsesbriller; 
reimer for mobiltelefoner; telekommunikasjonsmaskiner 
og -apparater; fjernsynsapparater; myntautomater; 
videospillsoftware. 
28 Luftpistoler (leker); ammunisjon for 
paintballgeværer (sportsapparater); 
underholdningsmaskiner, automatiske og myntopererte; 
apparater for elektroniske spill andre enn slike for bruk 
med en ekstern skjerm eller monitorer; apparater for 
gymnastikk; utstyr for bueskyting; kunstig fiskeagn; 
kunstig snø for juletrær; automatiske spill andre enn slike 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitorer; brettspill; 
vesker spesielt for ski og surfebrett; baller for spill; 
baseballhansker; balltre for spill; hansker for gjærdespill 
(tilbehør for spill); bjeller (juletrepynt); billiardballer; 
billiardkøtupper; billiardkøer; billiardmarkører; 
billiardbordspolstringer; billiardbord; bingokort; 
nappeindikator (fiskeutstyr); nappesensor (fiskeutstyr); 
luftblærer for lekeballer; bordspill; bob-sleder; 
kroppsbrett; apparater for fysikalsk trening av kroppen; 
bowlingapparater og -maskiner; buer for bueskyting; 
boksehansker; byggeklosser (leker); spill for bygging; 
sommerfuglnett; lysestaker for juletrær; kruttlapper for 
leketøyspistoler; kritt for billiardkøer; dambrett; 
dambrikker (spill); sjakkspill; spillebrett for sjakk; 
muskelstrekkere (øvelsesapparater); juletreføtter; juletrær 
av syntetisk materiale; leirduer (skyteskiver); skyteskriver 
for leirdueskyting; seler for klatrere; myntopererte 
billiardbord; konfetti; apparater for trylling; sjetonger for 
spill; fiskekurver (fiskeutstyr); cricketbagger; kopper for 
terninger for spill; kastespiler (darts); terninger for spill; 
diskoser for sportsbruk; redskap til å reparere plen 
(golfutstyr); dukker, senger for dukker; klær for dukker; 
tåteflasker for dukker; dukkehus; rom for dukker; 
dominospill; manualer; skikanter; albuebeskyttere 
(sportsartikler); elektroniske mål for spill; eksplosive 
bonbons (jule smell-bon-bonger); rideapparater for 
fornøyelsesparker; hansker for fekting; masker for 
fekting; fektevåpen; fiskekroker; fiskeredskap; 
svømmeføtter; fiskedupper; flygende tallerken (leker); 
floretter for fekting; hansker for spill; golfbagger med eller 
uten hjul; golfkøller; golfhansker; fortom for fisking, 
tarmstrenger for racketer; håndholdte elektroniske spill 
med flytende krystalldisplay; hangglidere; tauverk for 
seilbrett; harpungeværer (sportsartikler); hockeykøller; 
hesteskospill; jaktspillsignaler; skøyter for is; in-line 
skøyter; puslespill; kaleidoskoper; trådvinder for 
papirdraker; papirdrager; knebeskyttere (sportsartikler); 
landingsnett for sportsfiskere; fiskesnører; åte for jakt 
eller fiske; maskiner for fysisk aktivitet; mah-jong 
(kinesisk selskapsspill); klinkekuler for spill; marionetter; 
master for seilbrett; støtteinnretninger for sportsbruk for 
menn; uroer (leker); nett for sport; kjegler; ornamenter for 
juletrær (unntatt belysningsartikler og konfektyrer); 
paintballgeværer (sportsapparater); paraglidere; 
selskapsleker; knallperler (leker); pinatas, lekeballonger; 

baller for lek; spillkort; tøyleker; narreleker; beskyttende 
polstringer (deler av sportsantrekk); boksesekker; 
kasteringer; racketer; radiostyrte lekekjøretøyer; rangler 
(leker); fiskesneller; ringspill; gyngehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; svinghjul for stasjonære trimsykler; harpiks 
brukt av idrettsfolk; rulletthjul; seilbrett; modellkjøretøyer; 
scootere (leker); skriskraper; selskinn til bekledning av 
ski; skinnleggbeskyttere (sportsartikler); fjærballer; 
rullebrett; skøytestøvler med påmonterte skøyter; 
skibindinger; ski; kjegler; sleder (sportsartikler); sklier 
(lekesaker); spretterter (leketøy); snøglobuser; truger; 
såpebobler (leker); overtrekk for ski; snurrebasser (leker); 
springbrett (sportsartikler); startklosser for sportsbruk; 
stasjonære treningssykler; strenger for racketer; 
surfebrett; surfeski; fangremmer for surfebrett; 
svømmebasseng (lekeartikler); husker; bord for 
innendørs fotball; bord for bordtennis; skyteskiver; 
teddybjørner; apparater for å kaste tennisballer; 
tennisnett; teatermasker; lekemasker; lekepistoler; 
lekekjøretøyer; leker; leker for husdyr; drillstaver; 
vannski; skivoks; vektløftebelter (sportsartikler). 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229548 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200409580 
(220) Inndato: 2004.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PODIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PODIUM 

(730) Innehaver: 
 Studio Podium Frisørutvikling AS , Jacob Aalsgt. 17, 

0364 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester, 

hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; 
frisørvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229549 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200409810 
(220) Inndato: 2004.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUMMA BRYDE NORGES HANDELSKALENDER 

(730) Innehaver: 
 Økonomisk Literatur Norge AS , Postboks 457 Sentrum, 

0152 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske oppslagsverk 
16 Bøker. 
35 Innsamling og systematisering av informasjon 
om norsk næringsliv for bruk i databaser; annonse- og 
reklamevirksomhet. 
38 Tilby tilgang til et globalt nettverk. Databaserte 
kundeinformasjonstjenester. 
42 Utleie av tilgangstid til databaser for å selektere 
data, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og 
software. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229550 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200409851 
(220) Inndato: 2004.10.04 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.02 CA 1212043 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAKOTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAKOTA 

(730) Innehaver: 
 Kent Pedersen, P O Box 2435, BCV1G4T9 DAWSON 

CREEK, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Urtemedisiner og -kurer, nemlig echinacea 

(purpursolhatt); aminosyretilskudd; urtepreparater for 
behandling av hår, hud og negler; urtepreparater for 
behandling av smerte; urtepreparater for behandling av 
muskel- og leddsmerter; urtepreparater for behandling av 
artritt (leddbetegnelse); urtepreparater for behandling av 
leddbruskdegenerering; urtepreparater for behandling av 
prostata problemer; urtepreparater for behandling av 
forkjølelse og luftveisinfeksjoner; urtepreparater for 
smøring av kne og ledd; urtepreparater for å forebygge 
influensa og luftveisinfeksjoner; urtepreparater for 
behandling av smerte hos dyr; salver til farmasøytisk, 
veterinær og hygienisk bruk; vitamintilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229551 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200410746 
(220) Inndato: 2004.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Riemann Trading ApS , Herredsvejen 2, 3400 

HILLERØD, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske hudpleiepreparater, kosmetiske 

solbeskyttelsespreparater og kosmetiske solbrunende 
preparater. 
5 Farmasøytiske solbeskyttelsesmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229552 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200410767 
(220) Inndato: 2004.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRIPROX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRIPROX 

(730) Innehaver: 
 Apotex Inc , 150 Signet Drive, ONM9L1T9 TORONTO, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, nemlig en 

metallchelatdanner for bruk som blodterapipreparat. 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229553 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 199802825 
(220) Inndato: 1998.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILLENNIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLENNIUM 

(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Ltd , 36 Robinson 

Road #04-01 City House, Singapore 068877, SG 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Rådgivning vedrørende ledelse av 

cateringvirksomhet og hoteller;  rådgivningstjenester 
relatert til franchising. 
42 Profesjonell rådgivning vedrørende franchising.
43 Hotelldrift, hotellinnkvarteringstjenester, 
reservasjonstjenester for hotellinnkvartering, utleie av 
rom, bankett-tjenester, bar-, kafe- og restauranttjenester, 
cocktailbartjenester, kaffebartjenester, 
matlagingstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229554 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200410991 
(220) Inndato: 2004.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Glider ned som olie NORDSØ Bitter 

(730) Innehaver: 
 V&S Danmark A/S , Box 2158, 1016 KØBENHAVN K, DK

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229555 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411030 
(220) Inndato: 2004.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MegaPlan 

(730) Innehaver: 
 Ståle Lindgren, Gamle Jarenvei 83, 1339 VØYENENGA, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Silikoner; binde-, klebe- og festemidler. 

19 Bygningsmaterialer; sement, mørtel, samt 
produkter basert på de foran nevnte varer; preparater for 
overflatebehandling, herunder sparkelmasse, 
avrettingsmasse og støp til mørtel og betong. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229556 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411099 
(220) Inndato: 2004.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1 Nr.1 2004 Magasinet for enestående menn og kvinner 

(730) Innehaver: 
 Magasin 1 , v/ Live Lepperød, Beverveien 4, 3124 

TØNSBERG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Magasiner. 
41 Utgivelse av magasiner. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229557 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 199802826 
(220) Inndato: 1998.03.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS 

(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Ltd , 36 Robinson 

Road #04-01 City House, Singapore 068877, SG 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Rådgivning vedrørende ledelse av 

cateringvirksomhet og hoteller; rådgivningstjenester 
vedrørende franchising. 
42 Profesjonell rådgivning vedrørende franchising.
43 Hotelldrift, hotellinnkvarteringstjenester, 
reservasjonstjenester for hotellinnkvartering, utleie av 
rom, bankett-tjenester, bar-, kafe- og restauranttjenester, 
cocktailbartjenester, kaffebartjenester, 
matlagingstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229558 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411132 
(220) Inndato: 2004.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MMCE ManageMent ConsulentenE 

(730) Innehaver: 
 Aakvaag Consulting , Postboks 44, 1332 ØSTERÅS, NO 

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

ledelse og administatsjon av bedrifter; kontortjenester 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229559 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411136 
(220) Inndato: 2004.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.06 FR 043290247 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A 

(730) Innehaver: 
 Alstom , 3 Avenue André Malraux, 92309 LEVALLOIS-

PERRET, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Roterende elektriske, pneumatiske, hydrauliske 

eller termiske maskiner for produksjon av kraft; 
gassturbiner; dampturbiner; vannturbiner; kompressorer; 
pumper (maskiner); blader, skovler, brennere, 
brennerlyser, statorsegmenter til turbomaskiner, 
rotorsegmenter til turbomaskiner; støpedeler (som 
komponenter for turbiner); smiedeler (som komponenter 
for turbiner). 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229560 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411216 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONNECT2AIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONNECT2AIR 

(730) Innehaver: 
 Fujitsu Siemens Computers GmbH , Domagkstrasse 28, 

80807 MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
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; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; software; datamaskinlesbare 
databaser. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av 
beskjeder og bilder i forbindelse med smalbånd (spesielt 
PC'er med modem) og bredbånd (spesielt TV 
forbindelser) online medier; fremskaffelse av 
telefontjenester, teleteksttjenester, kommunikasjon via 
datamaskinterminaler og overføring av data, tekst, lyd og 
bilder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
utleie av tilgangstid til datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229561 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411615 
(220) Inndato: 2004.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 18LYN96 

(730) Innehaver: 
 FC Lyn Oslo , v/daglig leder, Postboks 3928 Ullevål 

Hageby, 0805 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

bøker, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; instruksjons- og undervisningsmateriell; 
plastemballasje. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; krus. 
24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg. 
25 Klær, skjerf, fottøy og hodeplagg. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229562 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411622 
(220) Inndato: 2004.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 kondomeriet For deg som har lyst 

(730) Innehaver: 
 Kondomeriet AS , Postboks 400, 1411 KOLBOTN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 KOLBOTN, NO 

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

midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmaterialer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229563 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200411624 
(220) Inndato: 2004.11.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FC LYN OSLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FC LYN OSLO 

(730) Innehaver: 
 FC Lyn Oslo , v/daglig leder, Postboks 3928 Ullevål 

Hageby, 0805 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

bøker, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastemballasje. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; krus. 
24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg. 
25 Klær, skjerf, fottøy og hodeplagg. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229564 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200412009 
(220) Inndato: 2004.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 il moro espresso italiano 

(730) Innehaver: 
 Henriette Giachino, Holmenkollveien 8 A, 0376 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, kakao; brød, bakverk, konditorivarer; 
is. 
32 Mineralvann, juice, vann, øl. 
33 Alkoholholdige drikker. 
43 Kaffebar: bevertning og tilbringing av mat og 
drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229565 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200412173 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OJl 

(730) Innehaver: 
 Oji Paper Co Ltd , 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku,  

TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; 
studiemateriale; hygienisk papir; bordduker av papir; 
håndklær av papir; lommetørklær av papir; babybleier av 
papir; plastfolie for innpakking av mat for 
husholdningsbruk; kartong- og pappartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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(111) Reg.nr.: 229566 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200412380 
(220) Inndato: 2004.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Emblemeksperten 

(730) Innehaver: 
 The Sign On Company , Sondrevegen 1, 0378 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

26 Kniplinger og broderier, emblemer; 
jakkemerker; bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler. 
40 Bearbeiding av materialer; broderingsverksted; 
klessøm; mønstertrykking; tilskjæring av stoff; utleie av 
broderingsmaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229567 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200412589 
(220) Inndato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRESIDENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRESIDENT 

(730) Innehaver: 
 G Falbe-Hansen AS , Mariagervej 145, 8900 RANDERS, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Herrebekledning. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229568 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200407299 
(220) Inndato: 2004.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2004.01.21 US 76571500 
(540) Gjengivelse av merket: 

YAHOO! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YAHOO! 

(730) Innehaver: 
 Yahoo! Inc , 701 First Avenue, CA94089 SUNNYVALE, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

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

forretningstjenester; markedsføringstjenester; 
forretningshenvisningstjenester; elektroniske 
handelstjenester; online-handelstjenester; 
onlinesammenlikningshandelstjenester; online-
auksjonstjenester; online-katalogtjenester; datastyrt 
databaseledelse; forretningsrådgivningstjenester; 
ansettelses- og karriereinformasjonstjenester; 
kontortjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning online 
av geografisk informasjon og kartbilder; 
tilveiebringelse/forsyning av 
forretningsreferanser/henvisninger relatert til fast 
eiendom for meglere, takstmenn, skadetakstmenn og 
andre i fast eiendomsbransje. 
38 Kringkastningstjenester; 
internettilgangstjenester; streaming audio- og 
videotjenester; kringkastning og levering av audio-, 
video- og multimediainnhold ved hjelp av radio, mobil og 
trådløs kommunikasjon, fjernsyn, kabelfjernsyn, sluttede 
kretser, internett, elektroniske kommunikasjonsnettverk 
og datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av 
flerbrukertilgang til datanettverk; talelagringstjenester; 
taleposttjenester; talemeldingstjenester; elektroniske 
meldingstjenester; e-posttjenester, nemlig 
spamfiltrerings-, brannvegg- og hovedkontrolltjenester; 
personlig kommunikasjonstjenester bestående av e-post 
og individualiserte adressebøker; 
tilveiebringelse/forsyning av online elektroniske 
meldnings- og oppslagstavler; levering av online-hilsener 
for og til andre via elektronisk post; elektronisk overføring 
av lyd; tilveiebringelse/forsyning av 
telefonikommunikasjon via dataterminaler og -nettverk; 
telefonkommunikasjonstjenester; personsøkingstjenester; 
elektronisk lagring av meldinger og data; elektroniske 
meldingsmellomlagrings- og 
meldingsvidereforsendelsestjenester. 
41 Underholdnings- og utdannelses- og 
opplæringstjenester; tilveiebringelse/forsyning av online 
dataspill og konkurranser; online-datatjenester for å 
muliggjøre lokalisering av andre spillere og spille spill via 
kommunikasjonsnettverk; kringkasting av 
underholdningsprogrammer via radio-, mobil og/eller 
trådløs kommunikasjon, internett, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk innen 
områdene nyheter, vær, sport, reiseliv, aktualiteter, 
referanseinformasjon, karriereinformasjon, 
datavirksomhet, databehandling, teknologi, shopping, 
auksjon, film, teater, musikk, helse, utdannelse og 
opplæring, vitenskap, finans og investering; 
tilveiebringelse/forsyning av sportsinformasjon via 
telefon, mobiltelefon, trådløse kommunikasjonsmidler og 
intemett; tilveiebringelse/forsyning av sportsresultater, 
sportsstatistikk og -informasjon, spillersstatistikk og -
informasjon, spill-for-spill-informasjon og -kommentering, 
redaksjonell kommentering samt grafiske fremstillinger og 
fotografier relatert til sport, spill og begivenheter; ledelse 
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av klasser for opplæring og trening av arbeidsformidlere, 
arbeidstaker-rekrutterere og arbeidsledere i 
optimalisering av ansettelsesprosessen; 
tilveiebringelse/forsyning online av informasjon og 
nyheter om ansettelsesopplæring og -trening; tabell-, 
oversikts- og lokaliseringsinformasjonstjenester for kinoer 
og film; kinobillettinnkjøpstjenester; 
tilveiebringelse/forsyning av informasjon, lister og nyheter 
angående fjernsynsprogrammer og -underholdning; 
tilveiebringelse/forsyning av informasjon via datanettverk 
innen områdene nyheter og underholdning, herunder 
film, fjernsyn, musikk, sport og celebriteter; 
underholdningstjenester i form av pågående nyhetsshow 
distribuert via datanettverk; organisering og 
ledelse/gjennomføring av fantasisportskonkurranser og -
ligaer; tilveiebringelse/forsyning online av 
fantasisportsnyhetsinformasjon; tilveiebringelse/forsyning 
av horoskopinformasjon og -underholdning via 
datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av informasjon 
relatert til elektroniske spill og dataspill; produksjon av 
musikkvideoprogrammer for kringkasting via 
datanettverk; distribusjon av 
multimediaunderholdningsstoff via datanettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av forhåndsinnspilt musikk, av 
informasjon innen musikkområdet og av kommentarstoff 
og artikler om musikk, alt via datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 229569 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200407336 
(220) Inndato: 2004.07.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.26 DE 30410946012 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISPOPILOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISPOPILOT 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler Services AG , debis Haus am 

Postdamer Platz, Eichhornstrasse 3, 10875 BERLIN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske apparater og instrumenter, herunder 

utstyr for kringkastings- og nyhetsteknikk, for 
telekommunikasjon samt utstyr for navigasjon, peiling og 
posisjonsbestemmelse; sendere, sendemottakere, 
mottakere, antenner, sensorer, styre- og  kontrollutstyr; 
databehandlingsapparater og -utstyr; 
kommunikasjonsapparater ot utstyr; apparater og utstyr 
for ervervelse, overføring og vurdering av informasjon; 
magnetopptaksbærere i form av maskinlesbare 
databærere av enhver art forsynt med programmer; 
computerprogrammer; deler av samtlige forannevnte 
varer og/eller utstyr sammensatt av disse varer og/eller 
deres deler. 
12 Motorkjøretøyer og deres deler. 
39 Ledelse av vognpark. 
42 Utvikling og vedlikehold av 
databehandlingsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 229570 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200407896 
(220) Inndato: 2004.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2004.02.09 DE 30407087 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Venture Sail 

(730) Innehaver: 
 Pva MV AG , 18059 ROSTOCK, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Foretaksledelse for tredjemann; planlegging og 
overvåkning av foretaksutvikling i organisatorisk hensikt; 
markedsforskning; markedsføring; PR virksomhet; 
organisering og gjennomføring av reklametiltak; 
presentasjon av foretak på internett og i andre medier; 
sponsing i form av reklame, formidling av handels- og 
foretakskontrakter, også via internett; formidling av 
reklame- og fordringskontrakter for tredjemann; 
representasjon av vitenskaplige interesser for tredjemann 
i forhold til politiske beslutningstagere og andre personer.
42 Vitenskapelig, industriell og teknologisk 
forskning; tjenester utført av en databank på området 
vitenskapelig, industriell og teknologisk forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
  

 
 
 



                                          ansvarsmerker             2005.11.28 - 48/05

 

68 
 

 
Ansvarsmerker 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 229480 
(151) Reg.dato.: 2005.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.21 

(210) Søknadsnr.: 200510982 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

G.B.H. 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 G.B.H. 

(730) Innehaver: 
 Gullsmed Halvorsen Eftf AS , Postboks 371, Sentrum, 

5805 BERGEN, NO 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 
(111) Reg.nr.: 229481 
(151) Reg.dato.: 2005.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.21 

(210) Søknadsnr.: 200511609 
(220) Inndato: 2005.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M 

(730) Innehaver: 
 Marie Callin Østern, Øvre Frydendal 30, 1384 ASKER, 

NO 
(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 229571 
(151) Reg.dato.: 2005.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.23 

(210) Søknadsnr.: 200509678 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(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: 
 Sigurd Homstvedt AS , c/o Panorama AS, Serviceboks 

750, 4809 ARENDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(450) Kunngjøringsdato  48/05, 2005.11.28 
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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: 0776131 

(180) Registreringen 
utløper: 

2012.02.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200412545 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KIRIN ICHIBAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIRIN ICHIBAN 

(730) Innehaver: 
 Kirin Beer KK, 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-

8288, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers, refreshing beverages, fruit juices, 
vegetable juices, whey beverages, extracts of hops for 
making beer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0782614 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200207057 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.26 CH 499717 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMPORIO ARMANI 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Textiles and textile goods not included in other 

classes; bed and table covers. 
35 Advertising; business management; 
commercial administration; office tasks; advertising 
services on behalf of third parties in connection with 
marketing and sale of perfumery and cosmetic articles, 
optical goods, timepieces, jewellery, fashion jewellery, 
fabrics and textile products, clothes and footwear, games 
and toys, sports articles; commercial management and 
administration, in particular of shops retailing perfumery 
and cosmetic articles, optical goods, timepieces, 
jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile products, 
clothes and footwear, games and toys, sports articles. 
43 Provision of food and drink in restaurants; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0798121 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200303270 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAKE OFF 

(526) Unntaksannmerkning: 
 The text is excluded from the legal protection. 

(730) Innehaver: 
 Bake Off Italiana SrL, 6, Via Castelbolognesi, Zona 

P.M.I., I-44044 Cassana-Ferrara, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Ovens (with the exception of ovens for 

experimenting) and in particular ovens for pastry, bakery 
and food products of all kinds; rising chambers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0798565 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200303613 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.10 
(300) Søknadsprioritet: 2002.05.07 AT AM 3005/2002 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDIX 

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH, 115 Brunn, A-5330 Fuschl am See, AT 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education, training, entertainment, including 
holding of games (including online) and musical 
performances and also radio and television 
entertainment; cultural activities including provision of 
installations for karaoke; sports activities, including 
organisation and holding of sports competitions; 
operation of a night club; operation of a discotheque; 
organisation of fairs and exhibitions for cultural, sports 
and educational purposes; lending of videotapes and 
video cassettes, video film production, including 
recording of videotapes and of microfilms; publication of 
online electronic books and magazines; publication of 
electronic books or online newspapers; digital imaging 
services; providing online electronic publications; 
services consisting in music composition; game services 
provided online. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0801615 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200412549 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LibY 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 LIBAI 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Liby Group Co Ltd (Guangzhou Libai Qiye 

Jituan Youxian Gongsi), No. 2, Luju Road, 510370, 
GUANGZHOUSHI GUANGDONGSHENG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps and cakes of soap, washing powders, 

hair lotions, shampoos, hair care products, face cleansing 
creams, laundry starches, cleaning products and 
preparations, toilet cleaning preparations, cosmetic 
products, perfumes, skin whitening products, suncare 
products, dentifrices, hair mousses, stain removers, 
bleaching products, oil stain removing products, bath 
lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0801626 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200305289 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.05.29 
(300) Søknadsprioritet: 2002.10.17 CH 506023 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 i-CAN 

(730) Innehaver: 
 ADB Advanced Digital Broadcast SA, Impasse 

Colombelle 8, CH-1218 Le Grand-Saconnex, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Digital television decoders. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0802358 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200405513 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.21 BX 725016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Vanish 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ, 

HOOFDDORP, NL 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Carpet cleaning preparations and shampoos; 

laundry preparations, laundry additives; fabric and carpet 
stain removing preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0802770 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200305813 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.20 FI T200300729 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Silver 

(730) Innehaver: 
 Silver-veneet OY, Sorvitie 4, SF-63700 Ähtäri, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Apparatus for locomotion by water. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0806580 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200307772 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.27 BX 728731 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 PROFUOMO 
(730) Innehaver: 

 Nederlandse Dassenfabriek Mic-ro Verkoop BV, 
Hoofdweg 48a, NL-2908 LC Capelle a/d Ijssel, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear; neckties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0809840 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200309607 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.10.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.02.13 GB 2323451 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIME SQUAD 

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

House, 19-22, Rathbone Place, W1P1DF, LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Education services; entertainment services, 

particularly, television programming, online entertainment 
and information services; 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: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0812854 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200311231 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TREND VICTORIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TREND VICTORIA 

(730) Innehaver: 
 Trend Communications Ltd, Knaves Beech Estate, 

Loudwater High Wycombe, Buckinghamshire HP10 9QZ, 
England, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Test instruments for telecommunications; test 
instruments for data communications, data transmitting 
devices, data receiving devices; devices for testing input 
data waveform and synchronous data distortion in 
telephone installation; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
37 Maintenance services by means of electronic 
circuits and associated software relating to 
telecommunications, telephone installations, 
communication equipment and test equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0812939 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200311250 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURAL BORN GOLFERS 

(730) Innehaver: 
 Thorsten Schilling und Nikola Krasemann, 

Weckmannweg 10, D-20257 Hamburg, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD, CD-ROM, DVD, digital image carrier, 
digital sound storage medium. 
14 Rings, jewellery. 
16 Brochures, magazines, books. 
25 T-shirts, pullovers, sweat-shirts, bonnets, caps, 
trousers, jackets, gloves, shoes. 
41 Organisation of street golf tournaments, 
organisation of golf tournaments, sportive end cultural 
entertainment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0813969 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200311962 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.12.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIDGE 

(730) Innehaver: 
 Ridge Vineyards Inc, 17100 Monte Bello Road, 

Cupertino, CA 95015, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0822687 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200404668 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.03 DE 303 33 396.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREEZING JELLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREEZING JELLY 

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

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

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations 
for body and beauty care, hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0823056 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200404763 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.28 FR 03 3 238 653 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ibc European ISS Business Club 

(730) Innehaver: 
 Agence Spatiale Europeenne (ESA), 8/10, rue Mario 

Nikis, 75015, PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific (other than medical), nautical, 

surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection) 
and emergency (life-saving) apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
converting, storing, regulating or controlling electric 
current, electronic information processing apparatus, 
electronic measuring and checking apparatus, electronic 
apparatus for sound amplification, electronic signal 
transmitters for motion picture production, teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for recording, transmitting, reproducing, storing, 
modifying and processing sounds and images; 
audiovisual, telecommunication and computer 
communication apparatus and instruments, televisions, 
remote controls, audio tape recorders, video recorders, 
radios, projectors, car radios, antennas, satellite dishes, 
loudspeakers cabinets, amplifiers, high-fidelity sound 
systems, computers, computer keyboards, computer 
peripheral devices, modems, recorded computer 
software, devices for providing access and for controlling 
access to data processing apparatus, authentication 
devices for use in telecommunication networks; digital 
terminals, repeaters, satellites; microphones, exposed 
films, videograms and phonograms, magnetic tapes, 
video tapes, compact disks (audio and video), optical 
disks, CD-ROMs, CD-ROM and DVD-Video players; 
DVD-Video, magnetic disks, digital videodisks, video 
cartridges, electronic media on games consoles; 
telephones; magnetic recording media, magnetic cards, 
chip cards, electronic cards, electronic money media; 
integrated circuits and micro circuits, card readers, 
electronic components, equipment for electrical conduits 
(wires, cables, housings, electrical ducts, sheaths for 
electric cables, fuses, electric relays); batteries, electric 
batteries; patch panels; printed circuits; integrated 
circuits; electrical components, electron tubes, electronic 
calculators, transistors, semiconductors; telescopes; 
sound recording disks; monitors used for displaying data 
received from a global computer network, computer 
communication servers; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines and data processing apparatus; 
satellites for scientific telecommunication use; space 
observation satellites; space stations; magnets; fire 
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extinguishers; television screens; navigation apparatus 
for vehicles (on-board computers); artificial satellites; 
satellite navigation systems; special astronaut protection 
overalls; directional compasses; cameras; detection 
apparatus; direction indicators, inclinometers and speed 
indicators; regulators. 
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); note 
books, albums, jackets for papers, files; printing products; 
bookbinding material, journals, periodicals, books, 
magazines, catalogs; photographs; paper or cardboard 
stands for photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic bags, sachets or sleeves for 
packaging; plastic films (stretchable and extensible) for 
palletizing purposes; season tickets or passes (non-
magnetic), credit cards (non-magnetic); advertising 
posters; printing type; printing blocks; pens, desk pads, 
writing pads, business cards, check books, holders for 
checkbooks; appointment books, wall calendars; 
postcards; geographical maps, world maps. 
35 Advertising; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; advertising mailing; 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); subscription to 
audiovisual programs with restricted access, to 
videograms, to newspapers for third parties; subscription 
to television or radio programs, videograms and 
phonograms and to audiovisual media; publication of 
advertising texts; radio and television advertising; 
interactive advertising; business management; business 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples; business consulting, 
information or inquiries; research for business purposes; 
commercial or industrial corporate management 
assistance; evaluations relating to commercial or 
industrial matters; accounting; document reproduction; 
employment agencies; computerized file management; 
data input and processing services, computer file rental; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; import-export agencies; bill-posting, shop-
window dressing, sales promotion for third parties; 
market research; secure archiving (input) services for 
electronic media; organization of events for commercial 
purposes; rental of vending machines; administrative 
management of exhibition sites. 
41 Education; training; entertainment; radio or 
television entertainment; sporting and cultural activities; 
book and magazine publishing; book lending; production 
of shows, films, television films, television broadcasts, 
reports, debates, videograms and phonograms; rental of 
videograms and phonograms, of films, phonograph 
recordings, sound recordings, video tapes, cinema 
projection apparatus, decoders, encoders, theater sets 
and their accessories; organization of competitions, 
lotteries and games for education or entertainment 
purposes or for research; editing of programs, 
broadcasts, debates and press reports; organization and 
conducting of colloquiums, conferences, conventions; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization of seminars and practical training 
courses (demonstrations); news reporters services; 
videotape recording (filming); photographic services, 
namely shooting of photographs, photographic reporting. 
42 Development (design), updating and rental of 
computer software; design of computer systems; 
computer consultancy services; conversion of data and 
computer programs (other than physical conversion); 
creation and maintenance of Web sites for others; 
copying of computer programs; hosting of Web sites; 
software installation; computer rental; maintenance of 
computer software; computer programming; database 
reconstruction; aircraft construction consulting; technical 
engineering; research and development of new products; 
quality control of goods and services by verification of 
specifications, testing, visits at manufacture sites; 

preparation of technical specifications, of standards, of 
certifications regarding conformity to technical and quality 
specifications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823648 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200405177 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELFRIDGES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SELFRIDGES 

(730) Innehaver: 
 Selfridges Retail Ltd, 400 Oxford Street, W1A1AB, 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail departmental store services providing a 

range of goods, general household products and food, 
namely, clothing, including footwear and headgear, 
accessories and bags, millinery, cosmetics and toiletries, 
personal care products, jewellery and imitation jewellery 
including clocks and watches, eyeware, sporting goods 
and sporting articles, toys, games and playthings, cutlery, 
glassware and other tableware, cooking utensils and 
articles for the preparation of foods and drink, ornaments 
for the home, carpets and home furnishings, bed linen, 
consumer electrical and electronic goods and 
accessories, goods relating to home decoration, 
ironmongery, hand tools and instruments for domestic, 
household, kitchen and garden use, interior and garden 
furniture, stationery, books, literary materials, printed 
matter, Christmas hampers and decorations, food and 
drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0824743 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200405737 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Baratti 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Baratti 

(730) Innehaver: 
 Douglas Cosmetics GmbH, Königsallee 46, 40212, 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery goods, ethereal oils, 

cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
18 Parasols, umbrellas; bags, as far as included in 
this class; beauty cases, toilet bags, as far as included in 
this class. 
25 Swimwear, peaked caps, bathing caps, 
bathrobes, house coats and towelling clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0829551 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200408358 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.15 FR 03 3 262 901 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Comptoir Nouveau de la Parfumerie, 23, rue Boissy 

d'Anglas, 75008, PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

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

lotions, body lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0832048 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200409911 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.15 FR 04/3.267.780 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 K-MIST 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Sanitary and beauty care for human beings. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0834022 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200411741 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.24 DE 30410537.6/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cleverpress 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cleverpress 

(730) Innehaver: 
 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, 

Europaallee 17, 30855, LANGENHAGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Photocopiers, printers, facsimile machines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0834031 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200411744 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.26 FR 04 3 275 995 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sunray 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sunray 

(730) Innehaver: 
 Calor, Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Electric radiators. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0834731 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200411335 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.09 SE 2004/01743 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HistoLab 

(730) Innehaver: 
 Histolab Products AB, Hulda Lindgrens gata 6, 42131, 

GÖTEBORG, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Chemical and diagnostic preparations for 
medical purposes, sterilizing preparations. 
8 Tweezers and knives for laboratory use. 
9 Analysis equipment for laboratories; test tubes 
and cassettes for storage of test tubes; storage furniture 
especially made for laboratories, namely cabinets and 
boxes for storage of medical specimens; parts and 
components for all aforementioned goods included in this 
class. 
10 Apparatus and instruments for medical 
purposes; analysis equipment for medical purposes; 
parts and components for all aforementioned goods 
included in this class. 
20 Cabinets and boxes for storage of medical 
specimens (furniture). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0834736 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200411337 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.05 DE 304 13 025.7/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

ReflectionsAgro 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ReflectionsAgro 

(730) Innehaver: 
 Thyssen Krupp Stahl AG, Kaiser-Wilhelm-Strasse 100, 

47166, DUISBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Semi-finished products made of metal included 
in this class, especially surface processed and/or surface 
coated sheets, strips and building components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0836734 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200412500 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.11 BX 1056980 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 G NICOLETTI 

(730) Innehaver: 
 Nicoletti Central World BV, Rokin 55, 1012KK, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture; divans; armchairs; seats; benches; 
beds; mattresses; cushions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836790 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200412511 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Air Activ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Air Activ 

(730) Innehaver: 
 Paul Hartmann AG, Postfach 1420, 89504, 

HELDENHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Working clothes for medical staff; disposable 
and multiple clothing for patients for medical purposes. 
16 Baby's diaper and baby's diaper pants 
essentially consisting of cellulose with a waterproof foil; 
absorbent underpads, absorbent pads and absorbent 
liners (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836801 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200412515 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.26 DE 304 17 673.7/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 merten@home 

(730) Innehaver: 
 Merten GmbH & Co KG, Fritz-Kotz-Str. 8, 51674, WIEHL, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers, software, computer input and 
peripheral devices, Internet controllers, keyboards, 
touchscreen devices. 
37 Control and remote maintenance of building 
system technology installations, in particular via the 
Internet, radio or mobile radio. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836802 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200412516 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.15 EM 003709771 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYRICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYRICA 

(730) Innehaver: 
 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Domagkstrasse 28, 

80807, MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound or 
images; TV apparatus and instruments, TV screens, TV 
monitors, accessories for TV apparatus (included in this 
class), magnetic data carriers, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0836819 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200412519 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUD 

(730) Innehaver: 
 Anheuser-Busch Inc, One Bush Place, MO63118, ST. 

LOUIS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836853 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200412524 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.03 ES 2.584.281 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Markiza de Oliva 

(730) Innehaver: 
 Hutesa Agroalimentaria SA, Ctra. Nacional 334, Km. 136, 

29520, FUENTE DE PIEDRA, MALAGA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Preserved olives and olive oils. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836930 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200412634 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mier 

(730) Innehaver: 
 Mier Comunicaciones SA, Polígono Industrial Congost, 

Parcela 4S, 08530, LA GARRIGA (BARCELONA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images; 
magnetic recording media, sound recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire extinguishers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0836932 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200412636 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.14 DE 303 41 308.5/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYCROSINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYCROSINT 

(730) Innehaver: 
 ESK Ceramics GmbH & Co KG, Max-Schaidhauf-Srasse 

25, 87437, KEMPTEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products used in industry and 
science; oxides, carbides, nitrides and borides of the 
metals and semi-metals as well as their mixed phases, 
especially in the form of powders, fibers (not for textile 
use), granules, plates, rods, tubes and moulded bodies; 
silicon carbide; inorganic borides; boron halides; boron 
carbide; inorganic nitrides; inorganic sintered materials; 
moderators and absorbers for neutrons; welding 
powders; slags for steel production; powders for 
continuous casting, chemical additives for metallurgical 
purposes; agents for the hardening of metals and alloy 
metals; all the aforesaid goods included in this class. 
7 Parts of machines, machine tools and motors 
(except for vehicles), namely, slide bearings, antifriction 
bearings and bearing balls; mechanical seals in pumps, 
protective tubes, protective sleeves, bearings, mortars, 
grinding bodies, crucibles and nozzles included in this 
class; pressing dies, side dams and break rings as parts 
of machines; moulded bodies made from ni-diamond 
included in this class; cutting machines; sawing 
machines; slide bearings. 
9 Parts of scientific apparatus, testing apparatus, 
measuring instruments, electronic devices and control 
devices included in this class; crucibles, protective tubes 
and protective sleeves. 
11 Parts of heating and steam generating plants, 
namely, drawing dies and spraying nozzles included in 
this class; parts of drying ovens and kilns, namely, kiln 
furniture such as plates and supports included in this 
class, evaporators for high vacuum evaporation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836946 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200412637 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.30 BX 743377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DHL FREIGHT 

(730) Innehaver: 
 DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef 

Israelskade 48g, 1072SB, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in this class); printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office articles (except 
furniture); instructional and teaching materials (excluding 
apparatus); plastic materials for packaging (included in 
this class); printers' type; printing blocks; transport boxes 
made of paper or cardboard. 
35 Administrative services relating to tracing and 
tracking, namely electronic locating of goods and spare 
parts. 
36 Insurance; transport insurance; contracting of 
insurance, more specifically transport insurance; customs 
brokerage (customs clearance) for third parties; 
electronic funds transfer; financial affairs; monetary 
affairs; real estate brokerage; customs services. 
39 Transport, in particular transport of 
merchandise and goods by motorised vehicles, cars, 
lorries, railway cars, ships and airplanes; packaging and 
storage of goods; transport information; brokerage 
services for loading; unloading of cargo; storage 
information; mail services; logistic services in the field of 
transport; collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packets, small parcels, letters and 
pallets; loading of ships, airplanes, railway cars, cars, 
motorised vehicles and lorries; services of tracing and 
tracking, namely electronic locating of documents, 
packets, small parcels, letters and pallets; management 
(operation) of storage premises; rental of warehouses; 
organisation and processing of returned dispatches 
(management of refused dispatches); rental of storage 
containers; express mail and transportation services; 
consulting services concerning logistics; processing and 
execution of dispatches; supply of information and data 
via databases and/or the Internet, in the field of postage 
of letters and parcels, express transport services, delivery 
of newspapers and magazines, dispatch and delivery of 
mail, processing and franking of mail. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0836947 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200412638 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.06 SE 2003/06558 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FYND & Co 

(730) Innehaver: 
 AB Lindex, Bok 233, 40123, GØTEBORG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions and 

dentifrices. 
14 Trinkets. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
35 Compiling assortment of goods and customer 
information concerning the sale of clothing, shoes, 
cosmetics and trinkets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836968 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200412641 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

fielmann 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 fielmann 

(730) Innehaver: 
 Fielmann AG, Weidestrasse 118a, 22083, HAMBURG, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Glasses and contact lenses, sun glasses, 
glasses also as mounted and unmounted monocles as 
well as vision aids with magnifying power, spectacle 
frames of metal and/or plastics, spectacle glasses, 
magnifying glasses, reading glasses, telescopes, 
microscopes, opera glasses, accessories and optical 
articles of all kind for the aforementioned goods, namely 
spectacle cases, spectacle chains, spectacle straps, 
adapted containers; electronic apparatus and data 
processing equipment for eye optics, in particular 
eyesight measuring instruments; photographic apparatus 
of all kinds, namely photographic apparatus and photo 
cameras with accessories, namely objectives, exposure 
tables, plates, films, photographic papers, developers, 
adapted containers for the aforementioned goods; audio-
acoustic accessories for hearing aids, namely batteries, 
earphones, switches, connecting amplifiers, transformers 
with and without amplifiers for the transformation of 
acoustic signals into optical signals. 
10 Hearing aids and their parts and audio-acoustic 
accessories, namely strings and tubes; electric aids for 
people with a hearing deficiency; ear adapters and 
otoplastics; hearing protectors in the form of plastic or 
adapted ear inserts. 
35 Consulting in connection with the organization 
and conduct of companies, in particular of franchises; 
personnel and management consulting; personnel 
placement services, accounting; distribution of printed 
matter and of samples for advertising purposes, in 
particular to franchises; development and design of texts 
for advertising and commercials; market research, public 
opinion research; drawing up of economic forecasts; 
advertising of business equipment and window 
decorations; sales promotion for third parties. 
44 Services of opticians, in particular adaptation of 
glasses and contact lenses, including the mounting, 
determination of the visual faculty; issue of certificates 
about the state of health of persons for public authorities 
and health insurance schemes in the aforementioned 
fields; services of a hearing aid acoustician, in particular 
consultation in questions of improvement of the hearing 
ability, conducting hearing and speech tests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.11.28 - 48/05

 

83 
 

(111) Int.reg.nr: 0836974 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200412642 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.26 DE 303 42 895.3/13 
(540) Gjengivelse av merket: 

KODIAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KODIAK 

(730) Innehaver: 
 Rheinmetall Landsysteme GmbH, Falchensteiner Strasse 

2, 24159, KIEL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Motor-driven pioneer equipment namely 
excavators, winches, bulldozers, hydraulic grabs, 
hydraulic hammers, earth borers, mine clearing systems 
such as threshing flails, mine ploughs, threshing flails, 
mechanical clearing shovels, magnetic signature 
duplicators, lane marking devices. 
13 Tanks (vehicles); armored engineer tanks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836977 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200412643 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.25 DE 303 61 606.7/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 swisscup 

(730) Innehaver: 
 Bellaplast Holding AG, Oberrieterstrasse, 9450, 

ALTSTÄTTEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and goods made from paper, cardboard 
and goods made from cardboard, paper or cardboard 
materials for packaging and wrapping; plastic material for 
packaging (in the form of films, pouches, bags), all 
aforesaid goods as far as included in this class. 
17 Plastic materials as semi-finished goods. 
21 Small household utensils and containers, not 
made of precious metal or coated therewith; containers 
for storage for household and kitchen; containers for 
beverages for household or kitchen, not made of precious 
metal; tableware and kitchenware, containers and ice-
cream tubs and sundae dishes made of aluminium, 
plastics, cardboard, paper, or of other materials, not 
made of precious metal, particularly clear covers for 
plates, bowls, covers for bowls, cutlery, menu plates, 
containers for keeping meals warm and for storing and 
transporting meals, mugs, cups, covers for menu plates, 
all not made of precious metal; plastic cup holders, cup 
inserts, saucers; cups to be used in automatic distribution 
machines and for the serving of drinks, all made of 
aluminium, plastics, paper, or other materials, not made 
of precious metal; thermally protective containers for the 
food sector; heat-insulated containers made of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0836982 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200412644 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.09 DE 303 64 812.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIPSOFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIPSOFT 

(730) Innehaver: 
 Kuhn Medizinisch Instrumente und Sport Strips Handel 

GmbH, Nikolausstraße 17, 65388, OBERGLADBACH, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Lipstick for lip care. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0837017 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200412652 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 decent 

(730) Innehaver: 
 Wang Xiang Jun, Room 402 No. 64 Luo Xing New 

Village, Zhu Jing Town, JIN SHAN COUNTY SHANGHAI, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 School satchels, backpacks, briefcases, 

handbags, attaché cases, valises, trunks (luggage), 
haversacks, bags (garment -) for travel, leatheroid box. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0837029 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200412653 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 DE 304 13 318.3/31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bewi cat 

(730) Innehaver: 
 Bewital GmbH & Co KG, Industriestrasse 10, 46354, 

SÜDLOHN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuffs for cats. 
44 Veterinary and agricultural services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0837035 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200412654 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.15 FR 04 3 281 058 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAVETAB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAVETAB 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Medicament, 45, Place Abel Gance, 92100, 

BOULOGNE BILLANCOURT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products; quickly-dissolving 
tablets containing an active principle for medical use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0837047 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200412656 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.18 ES 2572790 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLIVA NOVA TRANSFORMER 
ENGINE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIVA NOVA TRANSFORMER ENGINE 

(730) Innehaver: 
 Construcciones Hispano Germanas SA, Ctra. Las 

Marinas, Km. 2, Urb. El Retiro III, 03700, DENIA 
(ALICANTE), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computers and recorded computer programs. 

35 Advertising services; business management; 
business administration; office functions. 
38 Telecommunications services. 
42 Scientific and technological services and also 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; computer and software 
design and development; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0837981 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200413157 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.28 DK VA 2004 02567 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUR VISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUR VISION 

(730) Innehaver: 
 SAGA Furs of Scandinavia, Sandbjergvej 26, 2950, 

VEDBÆK, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, including in relation to furs, hides 
and leather; organization of events, expositions and 
receptions for advertising and marketing of furs, hides 
and leather, working techniques for treatment, processing 
and dyeing of furs, hides and leather as well as samples 
showing working techniques for treatment, processing 
and dyeing of furs, hides and leather. 
40 Treatment of materials; treatment, processing 
and dyeing of furs, hides and leather. 
42 Industrial design; design of clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838034 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200413166 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.21 CH 527890 
(540) Gjengivelse av merket: 

H-ChainLINK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 H-ChainLINK 

(730) Innehaver: 
 Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153, REINACH BL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal chains. 

7 Chains of plastic material as part of a belt 
conveyor. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838288 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200413233 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEA-CADDY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEA-CADDY 

(730) Innehaver: 
 J T Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38, 60486, 

FRANKFURT/MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tea in teabags. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0838292 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200413235 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENZING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LENZING 

(730) Innehaver: 
 Lenzing AG, Werkstrasse 2, 4860, LENZING, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 22 Raw fibres; chemical fibres for textile use. 

23 Yarns and threads for textile use. 
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven 
fabrics, household and home textile articles, not included 
in other classes. 
25 Clothing for women, men and children, 
underwear, shirts, blouses, sports and leisure clothing, 
hosiery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838301 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200413236 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.26 FR 043289226 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASALT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASALT 

(730) Innehaver: 
 Gitzo SA, 8/10, rue Séjourné, 94044, CRETEIL, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Photographic and cinematographic apparatus 

and instruments; tripods and heads for photographic and 
cinematographic apparatus and instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838312 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200413237 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.23 EM 3939725 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLOR SHOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLOR SHOCK 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Make-up products in particular lipsticks, eye-
shadow, eyeliner, eyebrow pencils, mascara, nail polish, 
make-up foundation, rouge for the face. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838314 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200413238 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.17 CH 526108 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-DEV INTERNATIONAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S-DEV INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 Fondation Orgexpo, Case Postale 112, 1218, LE 

GRAND-SACONNEX, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services; industrial analysis 
and research services; computer and software design 
and development; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0838320 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200413239 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.23 DE 304 16 628.6/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 männer SOLUTIONS FOR PLASTICS 

(730) Innehaver: 
 Otto Männer Innovation GmbH, Unter Gereuth 9, 79353, 

BAHLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Injection moulding machines as well as moulds 
for injection moulding; mechanical injection moulds and 
hot runner systems in particular for use in injection 
moulding machines; hot runner systems for injection 
moulds, as far as included in this class, in particular for 
injection moulding machines and particularly consisting of 
valve pins, pistons, cylinders, nozzles, manifolds, sprue 
bushings; half-moulds for mechanical injection moulds in 
particular for injection moulding machines; accessory for 
mechanical injection moulds and for injection moulding 
machines, as far as included in this class. 
9 Electronic temperature controller for hot runner 
systems. 
42 Technical system engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838327 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200413242 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Qualität hat einen Namen NSP 

(730) Innehaver: 
 Norddeutsche Saat- und Pflanzgut AG, Ihlenfelder Straße 

119, 17034, NEUBRANDENBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Manures. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains; seeds; foodstuffs for animals. 
44 Veterinary and agricultural services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838343 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413245 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mobilkom austria group 

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

1020, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment and computers. 
16 Printed matter. 
35 Advertising; public relations. 
38 Telecommunications. 
41 Providing of training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0838348 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200413246 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 AU 998396 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXCELSIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXCELSIS 

(730) Innehaver: 
 Kingston Estate Wines Pty Ltd, Sturt Highway, SA5331, 

KINGSTON ON MURRAY, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838528 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500126 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.14 BX 755839 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAUTY SOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEAUTY SOURCE 

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

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

hair lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838592 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200500145 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 K KENVELO anywhere 

(730) Innehaver: 
 Kenvelo CZ Spol sro, Pruhonická 119, (Komercní zóna 

Cestlice), 25101, RÍCANY U PRAHY, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, trunks and travelling bags. 
25 Clothing, footwear and headgear. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838608 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200500151 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BrainSnack 

(730) Innehaver: 
 Peter De Schepper, Meester Hicketlaan 20, 9830, SINT-

MARTENS-LATEM, BE 
Frank Coussement, Tempelhof 30, 9000, GENT, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs. 
28 Mind games; games and playthings. 
41 Performing and organizing of amusement 
games through Internet and through mobile networks; 
publication, distribution and editing of books, papers and 
magazines, also electronically. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839065 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500371 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.17 ES 2.581.246 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ItsImagical 

(730) Innehaver: 
 Step Two SA, Méndez Núñez, 26 - 2° izda, 50003, 

ZARAGOZA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and goods made from paper, (not 
included in other classes), cardboard and cardboard 
articles, (not included in other classes), printed matter, 
publications (newspapers, magazines or books), 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives 
for stationery or household purposes, paintbrushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus), 
printers' type and printing blocks, plastic packaging 
materials (not included in other classes), books, 
storybooks, comics, school supplies, writing books, paint 
boxes, artists' materials, painters' easels, paintbrushes 
and modelling materials. 
28 Games and toys, toys, dolls, playing cards, 
gymnastic and sports articles not included in other 
classes, Christmas tree decorations. 
35 Services of retail sales in stores and/or via 
global computer networks of all types of games, toys, 
garden games, rucksacks, school supplies, storybooks 
and stationery, confectionery and childrenswear, 
spectacles and binoculars, electronic games and 
computers and accessories therefor and computer 
games; services of advertising, consulting and assistance 
for business or company management; services of 
assistance for the operation of commercial companies as 
franchises; import and export, research and market study 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839220 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200500574 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.08 CH 520405 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERE WILL BE NO SECOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERE WILL BE NO SECOND 

(730) Innehaver: 
 AC Management SA, Case Postale 1012, 1201, 

GENÈVE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; systems for 
geographic position tracking by satellite; life-saving and 
protection equipment included in this class, life boats and 
life jackets, helmets; eyewear; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or images; 
portable and fixed telephones and related accessories 
included in this class, particularly for recording, 
transmitting and reproducing sounds and images, 
systems for geographic position tracking and use of the 
global computer network (including the Internet), 
magnetic recording media, sound recording disks; 
compact disks, DVDs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing and computer 
equipment, computer software and programs; 
amusement apparatus adapted for exclusive use with a 
television receiver; mouse pads; fire extinguishers. 
14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewelry, precious and semi-precious 
stones; medals, statuettes, cups and key rings made of 
precious metals and alloys thereof or plated therewith; 
timepieces and chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather, goods made 
of these materials not included in other classes; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; bags of leather 
and imitation leather, handbags, backpacks, city bags, 
school bags, kits made of leather or imitation leather, 
bags for portable computers, satchels, document holders, 
card cases, wallets, purses, key cases included in this 
class; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery. 
25 Clothing, clothing for men, clothing for women; 
clothing for babies and children; ceremonial clothing; 
evening wear; clothing for relaxation purposes; 
sleepwear; jackets, overcoats and coats; underwear; 
lingerie; hosiery; stockings, socks and tights; fashion 
accessories, belts, sashes for wear and scarves; 
footwear; clothing and footwear for gymnastics, sports 
and leisure activities; clothing for swimming and for the 
beach, for fitness training, for gliding sports, water sports 
and outdoor sports; clothing, gloves and belts of leather; 
headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; advice regarding human resources; office 
functions. 
36 Insurance underwriting; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
40 Treatment of materials. 
41 Education; training; entertainment; production 
of photographic reports and of documentary, information 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.11.28 - 48/05

 

90 
 

and entertainment films; sporting and cultural activities, 
organization and conducting of sports events, especially 
nautical competitions, demonstrations and races; 
personalized advice regarding training, coaching. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839291 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200500591 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.08 CH 529084 
(540) Gjengivelse av merket: 

CleverWood 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CleverWood 

(730) Innehaver: 
 Bauwerk Parkett AG (Bauwerk Wooden Flooring 

Corporation), Neudorfstrasse 49, 9430, ST. 
MARGRETHEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Floor, wall and ceiling coverings made of wood 

and wood products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839373 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200500613 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 15 936.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESTAXO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESTAXO 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839375 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200500614 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 US 78516046 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRASENSOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRASENSOR 

(730) Innehaver: 
 DashAmerica Inc, 620 Compton Ave, CO80020, 

BROOMFIELD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textile knitted fabrics for use in active wear 
clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839382 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200500615 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRASOVKA 

(730) Innehaver: 
 Underberg AG, Industriestrasse 31, 8305, DIETLIKON, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; non-alcoholic beverages; fruit juices; 
mineral water, table water, syrups and preparations for 
making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.11.28 - 48/05

 

91 
 

(111) Int.reg.nr: 0839383 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200500616 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.12 LI 13129 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPS AVERY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IPS AVERY 

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

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Materials for dentistry and dental technology, 
for making impressions, artificial teeth, facets, crowns, 
bridges, inlays, prostheses, protective coatings; insulating 
and denture relining materials, liquid filling and modelling 
materials, ceramic materials for making crowns, bridges, 
inlays, onlays and facets; coloured materials for dental 
ceramics; insulating dental materials. 
10 Apparatus for use in dentistry and dental 
technology, artificial teeth and facets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839386 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500617 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.12 FR 04 3 291 418 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNOWTEC 

(730) Innehaver: 
 Wildpath Ltd, Hearne House, Hearne Road, Chiswick, 

W43NJ, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Trunks; suitcases; rucksacks; bags for 
climbers; bags for campers; beach bags; travel bags; 
school bags; handbags; garment bags for travel; 
umbrellas, parasols; walking sticks; whips and saddlery. 
20 Sleeping bags for camping; furniture, in 
particular camping furniture. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, toys; sports goods, namely skis; 
surfboards; ski sticks; climbing equipment; climbing 
harnesses; seal skins (ski coverings); snowshoes; sole 
coverings for skis; ski bindings; scrapers for skis; surf 
skis; custom designed cases for skis and surfboards; 
straps for surfboards. 
39 Transport of persons, goods and equipment, in 
particular in connection with sport; travel organisation; 
vehicle rental; booking of seats for travel; life saving 
services; emergency services operations (transport); 
tourist offices (except for hotel reservation), organisation 
of sightseeing tours; accompanying of travellers. 
41 Education; training; sporting and cultural 
activities; skiing and climbing courses; organisation of 
mountain hikes; organisation of expeditions of a sports 
nature; organisation of contests and competitions; film 
production; rental of sports equipment (except vehicles); 
organisation of exhibitions, colloquiums and conferences; 
book, newspaper and magazine publishing; online 
electronic publishing of books and periodicals; 
photographic reporting; holiday camp services 
(entertainment). 
45 Clothing rental. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839395 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500618 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.10 BX 1056932 
(540) Gjengivelse av merket: 

OxiMizer 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OxiMizer 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser NV, De Fruittuinen 2-12, 2132NZ, 

HOOFDDORP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use and dishwashing; laundry preparations for 
dry cleaning; polishing preparations for kitchenware and 
glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaning preparations and 
shampoos; detergents; soaps; decalcifying and descaling 
preparations and means for domestic use; fabric 
softeners, laundry additives; stain preparations; all 
aforementioned goods with or without a disinfectants 
component. 
21 Household and kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); absorbent 
pads for cleaning purposes (other than for medical 
purposes); aerosol containers and dispensers; articles for 
cleaning purposes; non-electric carpet shampoo 
applicators; cleaning devices; sponges; articles 
impregnated with cleaning preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839474 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200500639 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 myFish the fastest 

(730) Innehaver: 
 Kaptan Restaurant Gida Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Sirketi, Migros Alisveris Merkezi NO: 223, 
AKKÖPRÜ-ANKARA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Services for providing food and drink. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839574 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200500673 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.21 CH 523951 
(540) Gjengivelse av merket: 

HySAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HySAN 

(730) Innehaver: 
 Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153, REINACH BL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Conveyor belts including process belts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839587 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200500676 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.10 BX 1053286 
(540) Gjengivelse av merket: 

Litchfield & Jones 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Litchfield & Jones 

(730) Innehaver: 
 Hamefa BV, Duiveland 3, 1948RB, BEVERWIJK, NL 

Yusheng Europe BV, Duiveland 3, 1948RB, 
BEVERWIJK, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture and pieces of furniture. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839592 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200500677 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIVER TWIST 

(730) Innehaver: 
 Hermann Krüger's Eftf A/S, Børstenbindervej 1, 5230, 

ODENSE M, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Manufactured tobacco; smokeless tobacco, 
including chewing tobacco. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839597 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200500678 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.15 US 78/402.665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the letter N and a design. 

(730) Innehaver: 
 NanoScale Materials Inc, 1310 Research Park Drive, 

KS66502, MANHATTAN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals, namely nanocrystalline metal 
oxides and their derivatives and nanoparticulate metals 
used in a wide variety of industrial and manufacturing 
applications, included in this class. 
42 Chemical research, development, applications 
and production in the area of nanocrystalline metal, metal 
oxides and their derivatives, included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839608 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200500680 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.13 DE 304 40 128.5/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUNDALGAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUNDALGAN 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices. 
33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular whisky, spirits, liqueurs, wines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839609 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200500681 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 DE 304 22 939.3/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZUBANOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZUBANOFF 

(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: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839613 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200500682 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.30 JP 2004-029686 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGC AUTOMOTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGC AUTOMOTIVE 

(730) Innehaver: 
 Asahi Glass Company Ltd, 12-1, Yurakucho 1-chome, 

Chiyoda-ku, 100-8405, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Automobile windows, other automobiles and 
their parts included in this class; vessels and their parts 
included in this class; aircraft and their parts included in 
this class; railway rolling stock and their parts included in 
this class; two-wheeled motor vehicles and their parts 
included in this class. 
21 Unworked or semi-worked glass (not for 
building). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839615 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200500683 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 3 BO 

(730) Innehaver: 
 3:BO A/S, Frederiksholmsvej 2, 3400, HILLERØD, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Shower cabinets, closed. 

19 Shower screens in the form of partition walls, 
not of metal. 
20 Furniture, including cupboards and cabinets, 
wardrobes, sliding door cupboards and cabinets, 
cupboards and cabinets specially shaped for lavatory 
basins, parts thereof and accessories therefor (not 
included in other classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839663 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200500797 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 IT TO2004C001173 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOFILL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECOFILL 

The mark consists of the fanciful wording ECOFILL. 
(730) Innehaver: 

 Mondo SpA, Via Garibaldi, 192, 12060, GALLO D'ALBA, 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, polymer and/or elastomer granules. 

27 Floor coverings, synthetic surfaces for 
playgrounds and play areas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839698 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200500808 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.30 FR 04 3 289 088 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAKE & MAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHAKE & MAT 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 

gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, including creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics), make-up 
products; shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes 
and bleaching products; hair-curling and setting products; 
essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839722 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200500815 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 DE 304 46 259.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Matt Refine WITH RICE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839940 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200500873 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.19 DE 303 60 271.6/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

TGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TGA 

(730) Innehaver: 
 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 80995, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Trucks; chassis for trucks; truck chassis with 
the most varied bodies and attachments for commercial 
vehicles for the most different operating purposes 
including public utility vehicles, fire engines, vehicles for 
special applications, police vehicles, military vehicles; 
parts of and spare parts for these vehicles and chassis 
including engines. 
16 Publications, brochures, catalogues, data 
sheets, user's, operator's maintenance and repair 
manuals, concerning trucks, truck chassis, commercial 
vehicles built on truck chassis and services which are 
rendered in conjunction with the selling, financing, 
renting, leasing, servicing, repairing, maintaining, using 
and operating of trucks and commercial vehicles built on 
truck chassis. 
35 Advertising of any kind using all available 
media such as TV, radio, the Internet, the press and all 
available means such as stationery and mobile 
advertising carriers, advertising films, advertising spots, 
publications, brochures, catalogues for, with and on 
trucks and commercial vehicles built on truck chassis. 
37 Repair, care, maintenance and service work on 
trucks, truck chassis and commercial vehicles built on 
truck chassis, including all parts of these. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839952 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200500874 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.19 DE 303 60 273.2/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

TGM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TGM 

(730) Innehaver: 
 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 80995, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Trucks; chassis for trucks; truck chassis with 
varied bodies and attachments for commercial vehicles 
for different operating purposes including public utility 
vehicles, fire engines, vehicles for special applications, 
police vehicles, military vehicles; parts of and spare parts 
for these vehicles and chassis including engines. 
16 Publications, brochures, catalogues, data 
sheets, user's, operator's, maintenance and repair 
manuals concerning trucks, truck chassis, commercial 
vehicles built on truck chassis and services which are 
rendered in conjunction with the selling, financing, 
renting, leasing, servicing, repairing, maintaining, using 
and operating of trucks and commercial vehicles built on 
truck chassis. 
35 Advertising of any kind using all available 
media such as TV, radio, the Internet, the press and all 
available means such as stationary and mobile 
advertising carriers, advertising films, advertising spots, 
publications, brochures, catalogues for, with and on 
trucks and commercial vehicles built on truck chassis. 
37 Repair, care, maintenance and service work on 
trucks, truck chassis and commercial vehicles built on 
truck chassis, including all parts of these. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839957 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200500876 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEDIX 

(730) Innehaver: 
 Alessandro International GmbH & Co KG, Hans-Böckler-

Strasse 3, 40764, LANGENFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Foot and toe nail care products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839970 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200500879 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.18 IT MO2004C000303 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The mark consists of the graphic representation of a bell 

whose central part shows a hill landscape and a 
farmhouse; an oval is placed at the bottom, that is on the 
basis of the bell, and it includes the word SENFTER and 
the wording Alto Adige - Sudtirol Dolomiti which are 
reproduced in smaller characters; the wording is dark 
green on a light green background; on the top of the bell 
a stylised flower is reproduced; what has been just 
described is reproduced in white, red, green, light green, 
yellow, light blue. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Senfter Alto Adige Südtirol Dolomiti 

(730) Innehaver: 
 Grandi Salumifici Italiani SpA, Strada Gherbella, 320, 

41100, MODENA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, 
game; cooked, seasoned and smoked salami, sausages 
(wurstel), preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; edible oils, broth; fish; jams; eggs, milk and 
milk products, cheese. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0839975 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200500880 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 GB 2375457 
(540) Gjengivelse av merket: 

REGISTORUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGISTORUM 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and medical preparations and 
substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840016 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500988 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.10 DE 304 07 430.6/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRENESSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRENESSE 

(730) Innehaver: 
 Strenesse AG, Eichendorffplatz 3, 86720, 

NÖRDLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery; cosmetics; soaps. 
9 Glasses, sunglasses; sound recording carriers 
and data carriers (recorded), included in this class. 
14 Jewellery; horological and chronometric 
instruments. 
16 Printed matter; articles of stationery; office 
requisites (except furniture); writing instruments; 
pantographs. 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and suit cases; handbags; travelling 
bags; rucksacks; sports and leisure bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; purses; wallets; key cases. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); glassware; 
porcelain and earthenware (included in this class). 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class); bed blankets; bed clothes; table cloths; towels of 
textile. 
25 Clothing; footwear; headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840115 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200501002 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 GB 2371353 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELREV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELREV 

(730) Innehaver: 
 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, UB60NN, GREENFORD, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840116 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200501003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.24 BX 1060874 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGNUM 5 
SENSES,SOUND,AROMA,TOUCH,VISION,TASTE

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGNUM 5 

SENSES,SOUND,AROMA,TOUCH,VISION,TASTE 
(730) Innehaver: 

 Unilever NV, Weena 455, 3013AL, Rotterdam, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Ice creams; water ices; frozen confectionery. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840117 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501004 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.05 BX 753966 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERTI-ART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERTI-ART 

(730) Innehaver: 
 Redexim BV, Utrechtseweg 127, 3702AC, ZEIST, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Agricultural machines and agricultural 

implements (other than hand-operated); machines and 
apparatus for the chemical conservation and chemical 
treating of (artificial) grass; seeding machines; cultivator 
machines; drainage machines; machines for the 
conservation, treating and tilling of agricultural grounds, 
sport fields and turf; grass cutting machines; mechanised 
prickers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840141 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501007 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 CH 527889 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TopTec 

(730) Innehaver: 
 sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, 

8501, FRAUENFELD, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Abrasives, particularly flexible abrasives. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840150 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200501011 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGTECTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGTECTA 

(730) Innehaver: 
 AES Engineering Ltd, Global Technology Centre, Mill 

Close, Bradmarsh Business Park, S601BZ, 
ROTHERHAM, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Bearing protectors. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840158 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501013 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 CH 523454 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-CELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 X-CELL 

(730) Innehaver: 
 Chemoforma AG, Rheinstrasse 28-32, 4302, AUGST BL, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Feed additives, for non-medical use, including 
for fish and crustacea, fish larvae and crustacea larvae. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840164 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200501015 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.19 CH 528327 
(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: 
 Swiss Masai AG, St. Gallerstrasse 72, 9325, ROGGWIL, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Orthopaedic articles for physical exercises and 
sanitary gymnastics, namely orthopaedic footwear or 
footwear with orthopaedic soles. 
25 Footwear, low-top shoes, sports footwear. 
41 Training, namely instruction and initiation to the 
method used for programming the motion-controlling 
centre of the brain regulating our way of walking, pace 
and attitude. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840167 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200501016 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 IT MI2004C 002399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Device in light blue showing the wording "AERO FRESH" 

written on two lines in blue fancy characters with white 
borders. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Aero Fresh 

(730) Innehaver: 
 Tavola SpA, Via Bernardino Verro 35, 20141, MILANO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Deodorants for garbage containers, vehicles, 
rooms and buildings; deodorants for clothing, textiles and 
containers therefor, shoes racks, dishwashers, washing 
machines, refrigerators and vacuum cleaners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.11.28 - 48/05

 

100 
 

(111) Int.reg.nr: 0840205 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501023 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.08 DE 303 51 994.0/01 
(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: 
 BASF AG, Carl-Bosch-Strasse 36, 67056, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; growth regulators, auxiliary agents for the textile, 
fur, leather, paper, detergent, chemical, chemical 
engineering, mineral oil, pharmaceutical and cosmetics 
industries as well as in the food and animal feed 
industries; tanning substances, fertilizers; adhesives used 
in industry; soil-conditioning chemicals; plastics and 
artificial resins in the crude state; catalysts; antifreeze; 
de-icing substances; hydraulic liquids; photosensitive raw 
plastics in the form of liquids, films or slabs for the 
printing, electric and electronic industries, if included in 
this class; chemical auxiliary agents for the lacquer and 
paint manufacturing industries, included in this class. 
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
wood protection paints, lacquers and transparent inks; 
printing dyes; pigments. 
3 Detergents and bleaching agents; cleaning, 
polishing and degreasing agents; essential oils, 
cosmetics, scents; hair lotions; dentifrices; medical and 
deodorising soaps. 
4 Industrial oils and greases, fuels including 
motor spirit, auxiliary agents and fuel additives, oils for 
motors and engines, lubricants, brake and hydraulic oils. 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products as well as healthcare preparations, medical 
nutritional supplements; dietetic products for children and 
the sick; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants; preparations for 
destroying vermin; pesticides, herbicides and fungicides, 
parasiticides; soil disinfecting preparations; mordants and 
preparations for injecting seeds; medical and dietetic 
foodstuffs and food supplements for animals, for medical 
purposes; vitamin preparations for medical use; vitamin 
preparations as nutritional supplements, if included in this 
class. 
9 Apparatus for the recording and reproduction of 
sounds and images; computers; peripheral apparatus for 
computers, accessories for computers and peripheral 
apparatus; programs and data carriers for processing 
data on computers; magnetic tapes, magnetic disks; 
sound and image tapes; sound and image disks; compact 
cassettes, compact disks, video cassettes, solar cells. 
16 Plastic packaging materials in the form of 
slabs, films, chips, bags, sacks or molded parts, if 
included in this class; printing plates, printing blocks 
made of plastic, print products, teaching material 
(excluding apparatus). 

17 Semi-finished products made of plastic in the 
form of films, slabs, profiles, fibers; insulating materials 
made of plastic; insulating lacquers; insulating materials 
made of plastic for use in road and building construction, 
civil engineering, water-supply line and heating 
construction. 
30 Vitamin sweets not for medical purposes, 
effervescent vitamin tablets not for medical use. 
31 Animal feed and animal feed supplements, not 
for medical purposes. 
42 Services of a chemist; services of a chemical 
engineer; services of a chemical laboratory; services in 
the area of EDP; technical advice and expert opinions in 
the area of chemical engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840215 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501025 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Scarban 

(730) Innehaver: 
 Tricolast NV, Ommegangstraat 53, 9800, DEINZE, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; plasters, materials for 
dressings, particularly for burns and other similar skin 
disorders; disinfectants; products for the treatment and 
healing of burns not included in other classes. 
10 Surgical and medical apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; material for the aesthetic 
correction and healing of the skin not included in other 
classes. 
44 Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings; medical and aesthetic care and treatment 
of the skin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840219 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200501026 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 AU 1012361 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLASTREAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLASTREAM 

(730) Innehaver: 
 Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand Junction Road, 

SA5094, GEPPS CROSS, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pipe production machinery, including machines 
for producing, handling and winding profile strips 
predominantly of plastics material. 
17 Pipes, tubing and conduit liners in this class, 
including plastic pipe having a diameter of at least 100 
millimetres for transporting fluids; fittings for pipes in this 
class, including fittings for plastic pipe having a diameter 
of at least 100 millimetres for transporting fluids; profile 
strips of plastics material for producing tubular pipes and 
conduit liners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840225 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200501027 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lipton Gold Tea 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Tea and tea products; carbonated and non-

carbonated tea based beverages; iced tea; non-medicinal 
herbal tea and infusions; ice. 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; carbonated and non-carbonated 
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840228 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200501028 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.26 BX 1066641 
(540) Gjengivelse av merket: 

URUSHI KOBO COM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URUSHI KOBO COM 

(730) Innehaver: 
 Mariko Nishide, Brantwijk 48, 1181MV, AMSTELVEEN, 

NL 
(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. 
40 Treatment of materials. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840236 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501030 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 FR 04 3 300 540 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONLYAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONLYAX 

(730) Innehaver: 
 Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, 92160, 

ANTONY CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840237 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501031 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 FR 04 3 300 539 
(540) Gjengivelse av merket: 

XUNIRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XUNIRO 

(730) Innehaver: 
 Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, 92160, 

ANTONY CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840265 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200501037 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.20 GB 2356428 
(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: 
 Umbro International Ltd, Umbro House, SK83GQ, 

LAKESIDE CHEADLE, CHESHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter and printed publications; 
stationery; office requisites (except furniture) including 
lever arch files, ring binders, pencil cases, pencil tins, 
pens, pencils, rulers, erasers, pencil sharpeners, zipper 
cases, notepads, pen holders, exercise books, paper 
pads, labels and document cases. 
18 Bags, holdalls, haversacks, rucksacks, 
luggage, wallets, purses, briefcases and umbrellas. 
25 Articles of clothing, footwear and headgear. 
28 Sporting and gymnastic articles; sports training 
appliances; parts and fittings therefor; footballs; rugby 
balls, sports balls; racquets and sports bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840275 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200501038 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPI EXTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPI EXTRA 

(730) Innehaver: 
 SWX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, 8001, 

ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Calculation, recording, creation, composition 
and systematisation of statistics and indexes concerning 
stock exchange transactions, securities, interest rates, 
prices, exchange rates and other economic data; 
systematisation and composition of information and data 
in a computer database; services of processing of 
computer data concerning stock exchange information; 
research and information concerning commercial and 
business matters; recording of commercial information; 
commercial appraisals; statistical studies; advice and 
information on the aforementioned services; input and 
recording of information and data; compilation, 
systematisation and provision of information and data in 
connection with companies and the economy; 
compilation and systematisation of information in 
databases; services of a database, namely collection, 
compilation and updating of data; provision of information 
on computer-assisted information processing. 
36 Insurance; financial affairs; stock exchange 
services, electronic stock exchange services; banking, 
clearing house and stock exchange and/or financial agent 
services; stock exchange quotation; finance services, 
namely creation, development and issue of financial 
instruments (shares, options, futures, forward contracts); 
banking and financial services; portfolio management; 
services concerning monetary and financial transactions; 
professional consulting for organisation and 
administration of banking and financial affairs; definition 
of and calculations concerning indexes for securities and 
forward contracts, currencies, interest rates and 
economic factors; financial consulting concerning these 
services; provision of information concerning share 
markets, currency markets and exchange rates, deposits, 
securities and other financial information; provision of 
information on life insurance, financial estimates of 
committed capital, financial analyses and other financial 
appraisals; financial analyses and tax estimations; 
information services on credit facilities; rental of 
computers; financial services of research, development, 
consultation and monitoring in connection with stock 
exchange indexes; definition, maintenance and 
calculation of share indexes; computer analysis of stock 
exchange information; provision of stock exchange 
information and data. 
41 Education; teaching; publication of information 
on quoted securities, forward contracts and economic 
factors; publication of index figures, texts (other than 
advertising texts) and data, including statistics and 
indexes concerning stock exchange business, purchase 
prices, securities, interest rates, prices, exchange rates, 
companies, markets and economic realities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840298 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200501042 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.13 IT FE2004C000274 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 relaxing by GIRZA 

The mark comprises the word "RELAXING" in fancy font, 
below there is the inscription "BY GIRZA" in fancy font, all 
within a stylized rectangle. 

(730) Innehaver: 
 Girza SpA, Via I° Maggio, 20, 37012, BUSSOLENGO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840356 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200501198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.31 FR 04 3 284 247 
(540) Gjengivelse av merket: 

PET@RISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PET@RISK 

(730) Innehaver: 
 Royal Canin SA, Route Nationale 113, 30470, 

AIMARGUES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal foods. 
42 Veterinary services including scientific and 
technical research services on pets (dogs and cats), their 
well-being, health, life style, education and relations with 
people. 
44 Consultation services for veterinarians 
concerning animal nutrition, in particular for dogs and 
cats; information and consultancy services in connection 
with food intake for dogs and cats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840423 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200501217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.05 SE 2004/05079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HILDING ANDERS 

(730) Innehaver: 
 Hilding Anders International AB, Södra Tullgatan 4, 

21140, MALMÖ, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, beds, bedding (except linen), pillows; 
mattresses; mirrors; picture frames; settees; divans. 
22 Hammocks; padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics), feathers for bedding, 
stuffing beds and upholstery. 
24 Bed cloths, sheets (textile), pillowcases, bed 
blankets, quilts, bedspreads, textiles, upholstery fabrics, 
mattress covers, loose covers for furniture, pillow shams, 
bed covers of paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840460 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200501231 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.14 CH 523336 
(540) Gjengivelse av merket: 

V4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V4 

(730) Innehaver: 
 TAG Heuer SA, 14 A, avenue des Champs-Montants, 

2074, MARIN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or plated therewith included in 
this class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840463 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501232 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARET 

(730) Innehaver: 
 Sartomer Technology Company Inc, 103 Faulk Road, 

Suite 200, DE19803, WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Monomers for general industrial use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840464 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501233 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RICOBOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RICOBOND 

(730) Innehaver: 
 Sartomer Technology Company Inc, 103 Faulk Road, 

Suite 200, DE19803, WILMINGTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Synthetic resins for use in the manufacture of 
adhesives used in rubber and plastic applications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840465 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200501234 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.13 BX 748878 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHIKAR GROUP 

(730) Innehaver: 
 Shikar Group BV, Ludgerushof 3, 3632HA, LOENEN 

AAN DE VECHT, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic packaging materials not included in 
other classes; printing type; printing blocks. 
35 Mediation with regard to announcements and 
advertising; business management; distribution of 
advertisement material, advertisements and promotional 
material, also via the Internet; employment agencies and 
consultancy relating to personnel questions and issues; 
placement of temporary personnel; preparation of 
statistics; accounting; holding auctions and public sales; 
business information; market study, research and 
analysis; shop-window dressing; advisory services for 
organization and advice in connection with corporate 
industrial economy; rental of office machines; document 
reproduction; administrative services. 
41 Education; instruction and courses; 
entertainment; impresario services (organization of 
shows); organization of sporting and cultural events; 
lending, distribution, publication and editing of books, 
newspapers, magazines and other periodicals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840473 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200501235 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.15 GB 2363388 

2004.08.28 GB 2371870 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRPOD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRPOD 

(730) Innehaver: 
 Woodies Ltd, 2 Rutherford Way, IP241HA, THETFORD, 

GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Air fresheners. 
20 Carved ornaments of fragranced wood; 
fragrance dispensers made wholly or principally of wood. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840478 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501238 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.11 CH 527411 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARMANI / FLOWERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARMANI / FLOWERS 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Natural seeds, plants and flowers, dried 

flowers. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840479 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501239 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.24 CH 523427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RCC 

(730) Innehaver: 
 RCC Ltd, Zelgliweg 1, 4452, ITINGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Services in connection with development of 

pharmaceutical products, as well as chemical and 
agricultural products; scientific and industrial analyses 
and research. 
44 Services in the field of human medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840480 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501240 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.24 CH 523428 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RCC Linking science to progress 

(730) Innehaver: 
 RCC Ltd, Zelgliweg 1, 4452, ITINGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Services in connection with development of 

pharmaceutical products, as well as chemical and 
agricultural products; scientific and industrial analyses 
and research. 
44 Services in the field of human medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840488 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501243 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526385 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABRIZYL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABRIZYL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840489 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501244 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526386 
(540) Gjengivelse av merket: 

JULBIZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JULBIZA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840491 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501246 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526387 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIRMIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIRMIO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840492 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501247 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526388 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENTUITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENTUITAL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840496 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501249 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526390 
(540) Gjengivelse av merket: 

VUBILA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VUBILA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840498 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501251 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526391 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOGREZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOGREZ 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840499 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501252 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526392 
(540) Gjengivelse av merket: 

RABLERA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RABLERA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840500 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501253 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526393 
(540) Gjengivelse av merket: 

QORENCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QORENCE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840530 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501262 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.13 FR 04 3 273 728 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIPIZAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIPIZAN 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, lacquers; antirust 
preparations, dyestuffs, mordants, sheet and powdered 
metals for paints, primers, anti-corrosive bands, 
colorants, agglutinants for paints, thinners for colorants, 
thickeners for paints, binding agents for colorants, 
coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing 
preparations for metals, thinners for paints, binding 
agents for paints, pigments, undercoating for vehicle 
chassis, all these goods for the motor car industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840535 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200501263 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.17 IE 2004/01050 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAT FROG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAT FROG 

(730) Innehaver: 
 Icon Distillers Ltd, 115A, Haddington Road, Ballsbridge, 

DUBLIN 4, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840538 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501265 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.10 DE 304 13 438.4/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

FITFRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FITFRY 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-

Strasse 34, 81739 München, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Household and kitchen machines and 
equipment (included in this class), in particular electric 
kitchen machines and equipment, including mincing 
machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, electric can 
openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or food; 
electric waste disposal units including waste masticators 
and compressors; dishwashers; electric machines and 
appliances for treating laundry and clothing including 
washing machines, spin driers, laundry presses, ironing 
machines; electric cleaning equipment for household use 
including window cleaning devices and shoe cleaning 
devices, vacuum cleaners; parts for the afore-mentioned 
goods included in this class; in particular hoses, pipes, 
dustfilters and dustfilter bags, all for vacuum-cleaners. 
9 Electric apparatus and instruments (included in 
this class); in particular electric irons; kitchen scales, 
personal scales; electric welding devices; remote control 
devices, signalling devices, controlling (supervision) 
devices and monitoring devices for household and 
kitchen machines and equipment; recorded and not 
recorded machine readable data carriers such as 
magnetic data carriers for household appliances; electric 
apparatus for dispensing beverage or food, vending 
machines; data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating household 
appliances; parts for the afore-mentioned goods included 
in this class. 
11 Heating, steam producing and cooking devices, 
in particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing, and hot-keeping apparatus, immersion 
heaters, cooking pots with integrated heating, microwave 
appliances, electric deep fryers, electric tea and coffee 
making apparatus, cooling devices, in particular 
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination 
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-
cream makers; driers such as laundry driers, tumble 
laundry driers; hand driers; hair driers; ventilation 
devices, in particular ventilators, grease filter devices and 
extractor devices including extractor hoods; air 
conditioning devices and devices to improve air quality, 
air humidifiers, water piping devices as well as sanitary 
equipment, in particular also fittings for steam, air and 
water piping equipment, warm water devices, storage 
water heaters and continuous flow water heaters; kitchen 
sinks; heat pumps; parts of all afore-mentioned goods 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840540 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200501267 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 CH 527871 
(540) Gjengivelse av merket: 

1053 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 1053 

(730) Innehaver: 
 Fischer Connectors Holding SA, Route de Pampigny 42, 

1143, APPLES, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Connectors and their components, particularly 
fibre optic connectors for HDTV cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840552 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200501270 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.09 IT MI2004C 003707 
(540) Gjengivelse av merket: 

AXOLUTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AXOLUTE 

Word "AXOLUTE". 
(730) Innehaver: 

 Bticino SpA, Via Messina 38, 20154, MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric and electronic apparatus for controlling, 
regulation, programming, automation, signalling, 
monitoring, alarms, measuring, visualizing, supervising, 
testing, recording, sound diffusion; electrical and 
electronic apparatus for the control, regulation, 
transmission, reception, reproduction, processing and 
production of sounds, images, data and information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840565 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200501274 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMOTUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMOTUM 

(730) Innehaver: 
 Emotum Pty Ltd, Suite 403 35 Lime Street, NSW2000, 

SYDNEY, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telecommunications and communications 
equipment, apparatus and systems; machine readable 
apparatus, such as integrated circuits, magnetic strips 
and memory chips; telephone equipment, apparatus and 
systems; computer equipment, apparatus and systems; 
computer hardware; computer software; computer 
peripheral devices; modems; transmission, receiving and 
storage equipment, apparatus and systems; publications 
in electronic format; apparatus and instruments for 
recording, transmission, reception, processing, retrieval, 
reproduction, manipulation, analysis, display and print out 
of sound, images and/or data; CD-ROMs; all associated 
parts, accessories and fittings included this class. 
42 Research services including research and 
development of technology, telecommunications and 
electronics communications; design and development of 
computer hardware and software; computer programming 
services including the repair, installation, maintenance 
and construction of computer software; design and 
implementation of IT solutions; consultancy in the field of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840571 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200501277 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARTECHE 

(730) Innehaver: 
 Arteche Lantegi Elkartea SA, Derio Bidea, 28, 48100, 

MUNGIA (VIZCAYA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, distribution, transforming, 
storing, regulation and controlling of electricity, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic recording media, acoustic records, 
automatic vending machines and mechanism for coin 
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire extinguishers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840583 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501279 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.18 DE 303 66 268.9/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

Printeria 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Printeria 

(730) Innehaver: 
 Infowerk AG, Wiesentalstrasse 40, 90419, NÜRNBERG, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Advertisement pillars and billboards of metal. 
9 Hardware and software, included in this class, 
pre-recorded data carriers, in particular CD ROMs and 
disks carrying data in the field of printing. 
16 Printed matter, in particular placards, posters, 
calendars, catalogues, business cards, albums; 
advertising boards of paper or cardboard. 
20 Placard panels of wood or plastic; display 
stands for distributing printed matter. 
35 Advertising; collection and supply of pictures, 
objects, texts, and data in digital form. 
38 Collection and supply of information in digital 
form. 
40 Printing, in particular lithographic printing, 
silkscreen printing and digital printing. 
42 Creation of programs for data processing; 
creation of computer graphics and digitalization of 
graphics and photographs; assembling, systematisation, 
digitalization and archiving of pictures, objects, texts, 
information and data in databases (computer services); 
database services, in particular provision with data, 
provision with a database and/or provision with an on line 
circuits (computer services). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840614 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200501284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BCEC.biz 

(730) Innehaver: 
 Bike Components Eurocenter AS, Pekarská 1712/3, 

35002, CHEB, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Cycle mudguards, bicycle rims, repair outfits for 
inner tubes, inner tubes for bicycles, tubeless tires for 
bicycles, bicycles, bicycle brakes, cycle tires, cycle 
chains, direction indicators for bicycles, cycle spokes, 
stands for bicycles, parts of bicycles, cycle handle bars, 
gears for cycles, spoke clips for bicycle wheels, baskets 
adapted for cycles, dress guards for bicycles, pedals for 
cycles, saddle covers for bicycles, bicycle pumps, rims 
for wheels of bicycles, frames for bicycles, bicycle 
saddles, bicycle bells, bicycle mirrors, adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes. 
35 Publicity, advertising, sales promotion and 
marketing activity, electronic and print clipping service, 
news clipping services, processing press reports and 
their administration, searching, processing, distribution 
and other administrations of business information, 
especially in electronic form, carrying out business 
research on Internet, on-line advertising activity, business 
services through the Internet in the area of commercial 
Internet media and searching services, electronic 
business services, presentation of a user on pages of 
World Wide Web on Internet, transcription of information 
into computerised database, cost price analysis, 
mediating activity in the area of advertising and business, 
market research, public relations, business counseling 
and tutorial services, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes. 
41 Arranging and conducting of courses, 
seminars, arranging and conducting of workshops 
(training), electronic journal production, catalogue 
publishing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840641 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200501286 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.21 IT MO2003C000485 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEISSENFELS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WEISSENFELS 

The mark consists of the wording WEISSENFELS. 
(730) Innehaver: 

 Weissenfels SpA, Zona Industriale Fusine, FUSINE IN 
VALROMANA (UD), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Gauged chains (not parts of machines) for 

cranes, elevators and hoists, chain blocks, materials of 
metal for railway tracks; chains for agricultural, technical 
and industrial use, chains for ships with or without link 
studs and for pneumatic riveting; riveting nails. 
7 Gauged chains (parts of machines) for cranes, 
elevators and hoists. 
12 Skid chains, studs for winter/snow tyres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840681 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200501291 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 16 028.8/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

LERVIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LERVIA 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric apparatus for kitchen and household 
included in this class, in particular vacuum cleaners, 
battery-operated hand vacuum cleaners, hand steam 
cleaners, sewing machines. 
9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling 
of electricity; electric apparatus and instruments for 
household purposes included in this class, in particular 
flat irons. 
11 Apparatus for heating, ventilating, drying and 
steam generating purposes, in particular fan heaters, 
steam humidifiers. 
16 Office requisites (except furniture) included in 
this class, in particular paper shredders, office staplers. 
21 Battery-operated brooms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840703 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501293 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.07 DE 304 33 045.0/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOVE AFFAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOVE AFFAIR 

(730) Innehaver: 
 Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte Heerstrasse 1, 

49124, GEORGMARIENHÜTTE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pastry and confectionery, sweetmeats, edible 
ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840729 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501297 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.18 DE 303 66 773.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

Schober DIREKTMARKETING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Schober DIREKTMARKETING 

(730) Innehaver: 
 Schober Holding AG, Max-Eyth-Strasse 6-10, 71254, 

DITZINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Address lists and address directories registered 
on data carriers, namely magnetic tapes, floppy discs and 
compact discs; software. 
16 Address directories and address lists in printed 
form. 
35 Advertising and arranging advertisements, 
particularly planning and execution of data based direct 
marketing or advertising; addressing, enveloping and 
posting of advertising material and postal delivery of 
advertising material; distribution of advertising material; 
preparation and administration of non-electronic data and 
addresses, address directories and address lists; placing 
of addresses; providing statistical information, marketing 
information, marketing research, market analyses; 
operation of an address data base in the Internet; data 
and address administration on servers. 
36 Leasing of programs for data processing; 
leasing of address data bases by remote data 
transmission. 
38 Telecommunications, particularly online-
services, providing of internet accesses. 
42 Preparing, implementing, maintenance and 
renting of programs for data processing; preparing, 
maintenance and renting of address data bases by 
remote data transmission. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840730 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501298 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.18 DE 303 66 762.1/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

Schober DIRECT MARKETING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Schober DIRECT MARKETING 

(730) Innehaver: 
 Schober Holding AG, Max-Eyth-Strasse 6-10, 71254, 

DITZINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Address lists and address directories registered 
on data carriers, namely magnetic tapes, floppy discs and 
compact discs; software. 
16 Address directories and address lists in printed 
form. 
35 Advertising and arranging advertisements, 
particularly planning and execution of data based direct 
marketing or advertising; addressing, enveloping and 
posting of advertising material and postal delivery of 
advertising material; distribution of advertising material; 
preparation and administration of non-electronic data and 
addresses, address directories and address lists; placing 
of addresses; providing statistical information, marketing 
information, marketing research, market analyses; 
operation of an address data base in the Internet; data 
and address administration on servers. 
36 Leasing of programs for data processing; 
leasing of address data bases by remote data 
transmission. 
38 Telecommunications, particularly online-
services, providing of internet accesses. 
42 Preparing, implementing, maintenance and 
renting of programs for data processing; preparing, 
maintenance and renting of address data bases by 
remote data transmission. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840752 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200501299 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITTO CREAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITTO CREAM 

(730) Innehaver: 
 Zaklady Przemyslu Cukierniczego Mieszko Spólka 

Akcyjna, ul. Starowiejska 75, 47-400, RACIBÓRZ, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, flour, 
grain products, bread, confectionery, sweets, ice creams, 
honey, molasses (syrups), yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840756 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200501301 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 FR 04 3 299 505 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECRAVTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECRAVTA 

(730) Innehaver: 
 Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, 92160, 

ANTONY CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840757 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200501302 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 FR 04 3 299 508 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEXXTAQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEXXTAQ 

(730) Innehaver: 
 Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, 92160, 

ANTONY CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840789 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200501313 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pig S1 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o, Npor. O. Bartoska 

15, 34401, DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Stall food for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840795 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200501314 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.27 CH 523657 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORTHBROOK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORTHBROOK 

(730) Innehaver: 
 IIC-Intersport International Corporation GmbH, Obere 

Zollgasse 75, 3072, OSTERMUNDIGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spectacles, particularly sports eyewear and 
sunglasses; protective helmets for sports; pulsimeters 
and other electronic portable measuring indicators, 
particularly those worn on the wrist. 
14 Watches, wristwatches, chronometers, watches 
for sports and diving, multi-function watches also 
displaying or showing other information apart from the 
date and time. 
18 All-purpose sports bags, backpacks, backpacks 
for mountaineers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles 
(except for clothing); sporting articles included in this 
class; leather and fabric bags designed for transporting 
sports articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840799 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200501315 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.08 FR 04 3 302 316 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTECTION INSTINCT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTECTION INSTINCT 

(730) Innehaver: 
 Cebe, 12 Avenue Charles de Gaulle, 39400, MOREZ, FR

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Safety helmets, safety helmets for sports, 

optical goods, spectacles, protective spectacles, sports 
masks and spectacles, sunglasses, spectacle glasses, 
spectacle frames, spectacle cases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840800 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200501316 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.01 FR b4 3 300 895 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYNAVET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYNAVET 

(730) Innehaver: 
 Dynavet, 51, rue Chappe, 63000, CLERMONT-

FERRAND, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Veterinary and hygienic preparations for 
medical use. 
9 Electronic devices for training animals; 
electronic devices for preventing dogs from barking. 
18 Leashes, collars of leather or of plastic; collars 
comprising an electronic device for training dogs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840829 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501317 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.06 CH 526367 
(540) Gjengivelse av merket: 

frameINSPECTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 frameINSPECTOR 

(730) Innehaver: 
 Endress + Hauser Process Solutions AG, Christoph-

Merian-Ring 23, 4153, REINACH BL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software; particularly software as control tools 
for checking the conformity or the compatibility of 
software platforms with the standard specifications, 
particularly with the FDT standard specifications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840844 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200501319 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.14 EM 003626281 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Badischer Winzerkeller AG, Zum Kaiserstuhl 6, 79206, 

BREISACH AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers); wines and 
sparkling wines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840845 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501320 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ümit Ünal 

(730) Innehaver: 
 Ümit Ünal Moda Tekstil Tasarim Uygulama Ithalat Ihracat 

Ticaret Limited Sirketi, Asmali Mescit Mah. Ensiz Sok. 
No:3, TÜNEL-BEYOGLU, ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing. 

35 Advertising, business management. 
40 Material treatment. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840846 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501321 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.18 SE 2004/01202 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 c&dsnickeri UNIKT & KREATIVT 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Marja Entrich Biocosmetic Green Line 

(730) Innehaver: 
 C & D Snickeri AB, Sidvallsgatan 4, 52136, FALKÖPING, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Carpentry (reparations), building construction. 
40 Cabinet-making. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840851 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501322 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VAM 

(730) Innehaver: 
 Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, 54, rue 

Anatole France, 59620, AULNOYE-AYMERIES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal tubes and pipes; connection devices for 
metal tubes, in particular threaded tubes and threaded 
connection devices for metal tubes in particular for tubes 
used in the oil and gas industry; connection devices for 
oil accessories, in particular threaded connection devices 
for oil tubular accessories, threaded couplings for 
connecting metal tubes in particular tubes used in the oil 
and gas industry. 
7 Tools and tool parts mechanically operated 
such as cutting inserts for machining the above goods. 
9 Metal or non-metallic gauges or parts for 
checking dimensions or other characteristics, designed 
for inspecting threaded connection devices for metal 
tubes, threaded connection devices for oil accessories, 
threaded couplings for connecting metal tubes. 
42 Providing technical assistance in the gas and 
oil industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840857 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200501323 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.28 BX 742628 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ilac-MRA 

(730) Innehaver: 
 International Laboratory Accreditation Co-operatio 

vereniging naar Nederlands recht, Radboudkwartier 223, 
3511CJ, UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Promotion and publicity aimed at the 

promotion, stimulation and international recognition of 
regulations in the field of accreditation of testing and 
calibration laboratories and inspection institutions. 
41 The publication of studies and reports for the 
benefit of stimulation of the development of regional co-
operation institutions in the field of accreditation of testing 
and calibration laboratories and inspection institutions 
and of quality improvement of such laboratories and 
institutions; the organisation of seminars and congresses 
in the above-mentioned field; the organisation of 
information meetings, courses, seminars and congresses 
in the field of accreditation of testing and calibration 
laboratories and inspection institutions. 
42 Development, recordal and maintenance of 
norms and standards for harmonizing processes and 
methods for the accreditation of testing and calibration 
laboratories and inspection institutions and the 
development and updating of regulations for the mutual 
and international recognition of calibration certificates and 
testing and inspection reports; advising accreditation 
institutions regarding the acquisition of international 
recognition of their calibration certificates, testing and 
inspection reports; the organisation of mutual 
assessment studies regarding the functioning of the 
national accreditation organisations and conducting 
research as to the necessity of interpretation of the 
relevant aspects of conformity assessments for improving 
harmonisation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840881 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501534 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMLOHEXAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMLOHEXAL 

(730) Innehaver: 
 Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650, HVIDOVRE, DK 

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

preparations for medical use, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plaster, 
materials for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax, disinfectants, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840889 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501535 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.07 DE 304 38 685.5/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Maxtra 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Maxtra 

(730) Innehaver: 
 Brita GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 4, 65232, 

TAUNUSSTEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Filters for drinking water for household 
purposes and commercial purposes, water treatment 
appliances, filter cartridges containing ion exchangers 
and/or adsorbents for water filters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840928 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501542 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 DE 304 36 172.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGE-BREAKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGE-BREAKER 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Synthetic and natural raw materials and active 

substances for the manufacture of and use in cosmetic 
products. 
3 Cosmetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840930 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501543 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERIDZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERIDZA 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840932 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501545 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANAPTIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANAPTIR 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840933 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501546 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROLENIV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROLENIV 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840937 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501547 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 DE 304 27 510.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIO 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Grinders driven by electric motors. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840950 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501548 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.21 FR 04 3 294 177 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 So'Home 

(730) Innehaver: 
 Redcats SA, 110, rue de Blanchemaille, 59100, 

ROUBAIX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); packing 
paper; paper or plastic packaging bags, pouches and 
sheets; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office articles (except furniture); 
instructional and teaching materials (excluding 
apparatus); printers' type; printing blocks; mail order 
catalogues. 
20 Furniture, mirrors, frames; bedding (except 
linen); works of art made of wood, cork, reed, wicker, 
cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl and meerschaum, substitutes for all 
these materials or of plastics. 
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, 
table and household linen (excluding paper table linen). 
25 Clothing, footwear (except orthopaedic 
footwear); headgear. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples; newspaper subscription 
services for third parties; business consulting, information 
or inquiries; accounting; document reproduction; 
recruitment agencies; personnel recruitment; 
computerized file management; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 
38 News and information agencies; radio, 
telegraph or telephone communication services; 
transmission of information, messages and telegrams by 
teleprinter, data communications networks, voice 
networks and global computer telecommunications 
networks, excluding all other radio, cable or satellite 
networks; communications via computer terminals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840956 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200501549 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.08 FR 04/3.266.516 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUILT TO BUILD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUILT TO BUILD 

(730) Innehaver: 
 Renault V I, 99 route de Lyon, 69800, SAINT PRIEST, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicles, industrial vehicles; commercial 
vehicles; coaches, lorries and buses and particularly 
second-hand vehicles; their spare parts, replacement 
parts and accessories, for all types of vehicle, namely car 
bodies; commercial vehicle engines; drive shafts and 
mechanisms for commercial vehicles; shock-absorbers 
and suspension springs for commercial vehicles; wheel 
rims and hubcaps; pneumatic tyres; spikes for tyres; 
gearboxes for commercial vehicles; hydraulic circuits for 
commercial vehicles; commercial vehicle seats and seat 
headrests; seat covers for commercial vehicles; anti-theft 
horns; commercial vehicle brakes, brake linings for 
commercial vehicles, brake shoes for commercial 
vehicles; brake segments for commercial vehicles; clutch 
for commercial vehicles; chassis for commercial vehicles; 
bumpers for commercial vehicles; caps for commercial 
vehicle fuel tanks; safety belts for commercial vehicle 
seats; inflatable airbags for protecting the driver and 
occupants of a utility vehicle from shocks in case of 
accidents; repair outfits for inner tubes; direction signals 
for commercial vehicles; windscreen wipers; upholstery 
for commercial vehicles; hubs for commercial vehicle 
wheels; windshields and glass panes for commercial 
vehicles; anti-glare devices for commercial vehicles; 
steering wheels for commercial vehicles; anti-theft 
devices for commercial vehicles. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance to industrial 
and commercial enterprise management; business 
organization and management consulting; business 
management consulting; business valuations and 
appraisals; business inquiries and business 
investigations; bill-posting; commercial information 
agencies; advertising agencies; publication of 
advertisements and distribution of advertising material 
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); 
updating of advertising material; document reproduction; 
market study and research; computerized file 
management; advertizing space rental; opinion polling; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; economic forecasting; sales promotion (for 
others); advertising mailing; radio, television and via or on 
the Internet; public relations; statistical information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840968 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501551 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 3953452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA INDUSTRY 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840969 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501552 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 3953411 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA TECH 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840970 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501553 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 3953387 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA XPS 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840971 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501554 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 3953403 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA SECO 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0840972 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501555 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 003953361 
(540) Gjengivelse av merket: 

URSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840973 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501556 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.21 EM 003953346 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 URSA GLASSWOOL 

(730) Innehaver: 
 Uralita SA, Majia Lequerica 10, 28004, MADRID, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 

and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
non-metallic flexible pipes. 
19 Building materials, not of metal; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
40 Treatment of materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840987 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501558 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.30 LI 13162 
(540) Gjengivelse av merket: 

APEXCAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APEXCAL 

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

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Materials for use in dentistry, particularly 
materials and accessories for making dental impressions, 
models, crowns and bridges, artificial teeth and inlays, 
tooth filling materials, pulp protection materials, adhesive 
agents, protective varnishes, diagnostic products for 
dental use, composites, products for treating caries and 
periodontosis, adhesives, cavity lining materials, 
materials for root treatment and filling. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840993 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200501560 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pop'Art 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pop'Art 

(730) Innehaver: 
 Tarkett  SAS, 2 rue de l'Egalité, 92748, NANTERRE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Construction wood, veneer wood, 

manufactured timber, semi-worked wood, granite, non-
metallic wall claddings (for building). 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors (excluding 
floor tiling and paints); wall hangings (non-textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0841019 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501561 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 FR 04 3 299 212 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARTELL VS F Martell 1715 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100, COGNAC, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841024 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501562 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.26 IT BO2004C000315 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALOSSI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark consists of the fancy denomination 

MALOSSI, which may be reproduced in any character, 
colour or combination of colours. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MALOSSI 

(730) Innehaver: 
 Malossi SpA, Via Roma, 118/I, 40012, CALDERARA DI 

RENO (BOLOGNA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Spare parts, accessories, equipment and 
apparatus for motorcycles, mopeds and scooters, 
namely, parts of engines, carburettors; intake manifolds 
and components; springs (parts of machines); air filters 
and components (parts of machines); spark plugs; 
exhausts and components; silencers; valves (parts of 
machines); pumps (parts of machines, engines or 
motors); pistons (parts of engines); belts for motors and 
engines; cylinders and components for motors and 
engines; electric appliances, in particular electric or 
electronic ignition devices; lifting apparatus; crankshafts; 
camshafts; pistons; taps (parts of engines or motors); 
crankcases for engines; radiators (cooling) for motors 
and engines. 
12 Engines, machine coupling and transmission 
components for motorcycles, mopeds and scooters; 
shock absorbers and components; clutches and 
components for land vehicles; gears for land vehicles; 
brackets and forks (parts of motorcycle, moped and 
scooter wheels); pedals; brake systems, namely brake 
discs, brake pads and components; flanges for vehicle 
wheels; seat covers for vehicles. 
25 Sportswear; clothing, headgear and footwear 
for motorcyclists. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 0841029 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501563 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.02 DE 304 32 514.7/03 
(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: 
 Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 85609, ASCHHEIM, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumeries, cosmetics. 
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land or 
water, especially scooters (motorcycles), mopeds and 
motor bikes. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class); decorations for Christmas 
trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841031 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501564 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRODAN DELTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRODAN DELTA 

(730) Innehaver: 
 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang 

C, 2640, HEDEHUSENE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Growing substrates of stonewool fibres, 
especially blocks and plugs for propagation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841036 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200501565 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.14 FR 04/329 2065 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUFF 

(730) Innehaver: 
 Strategem, 15, rue Duret, 75116, PARIS, FR 

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

hair lotions; eaux de toilette, perfumes; cosmetic 
preparations for baths; bath salts not for medical 
purposes; beauty masks; cosmetic creams; cleansing 
milks; lotions for cosmetic purposes; perfumery products; 
cosmetic products for skin care; cakes of soap; 
shampoos; dentifrices; preparations and other 
substances for laundry use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841037 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200501568 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.17 FR 04 3 292 418 
(540) Gjengivelse av merket: 

All Wet 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 All Wet 

(730) Innehaver: 
 Alchimer, 15, rue du Buisson aux Fraises, Zone 

Industrielle de la Bonde, 91300, MASSY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products and preparations for 
scientific and industrial use; chemical products and 
preparations for functionalization of surfaces. 
7 Machines and machine tools for industrial use 
for functionalization of surfaces; machines and machine 
tools for industrial use for manufacture and treatment of 
integrated circuits, semiconductor products and chips. 
9 Electronic and micro-electronic chips; 
semiconductor products and integrated circuits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 48/05, 2005.11.28 
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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.: 220342 
(210) Søknadsnr.: 200111885 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.09.22 

(540) Gjengivelse av merket 

GUL 
(730) Innehaver: 

 Findexa AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 Oslo, 0213, NO
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Lizweb AS , Langgaten 87, 4306 Sandnes, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 228015 
(210) Søknadsnr.: 200408625 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

BLACK MEDALLION 
(730) Innehaver: 

 Tequila Cuervo  SA de CV, Avenida Periferico sur #8500 
Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Actio-Lassen AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 

BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Martell & Co , Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 

FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 228050 
(210) Søknadsnr.: 200406837 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

NØTTEKONGEN 
(730) Innehaver: 

 Bjørn Holmsen, Bygdøy Allé 47, 0265 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Steenstrup Stordrange DA M.N.A , Postboks 1829 
Vika,0123 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 228052 
(210) Søknadsnr.: 200406839 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

NØTTELAND 
(730) Innehaver: 

 Bjørn Holmsen, Bygdøy Allé 47, 0265 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Steenstrup Stordrange DA M.N.A , Postboks 1829 
Vika,0123 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 228126 
(210) Søknadsnr.: 200408439 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

SOFLOWER 
(730) Innehaver: 

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 
IRVINE, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022 NEW 

YORK, US 
 Innsigers fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 228439 
(210) Søknadsnr.: 200409399 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

PALTONES 
(730) Innehaver: 

 Ola Ødegaard, Elisenbergveien 10, 0265 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Ola Ødegaard, Elisenbergveien 10,0265 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Nitrotone AS , Oreliveien 34, 0583 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Nitrotone AS , Oreliveien 34, 0583 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 229110 
(210) Søknadsnr.: 200412398 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

FAMETONES 
(730) Innehaver: 

 All Ears AS, Elisenbergveien 10, 0265 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 All Ears AS , Elisenbergveien 10,0265 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Nitrotone AS , Oreliveien 34, 0583 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Nitrotone AS , Oreliveien 34, 0583 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser                  
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 216340 
(210) Søknadsnr.: 200202111 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2002.11.25 

(540) Gjengivelse av merket 

PERMAX 
(730) Innehaver: 

 Noveon IP Holdings Corp, 9911 Brecksville Road, 
OH44141-3247 CLEVELAND, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes,5817 

BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Arkema , 4/8 cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 J.K. Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 Oslo, NO 
 Resultat:  
 Innsigelsen er trukket. Registreringen opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 223850 
(210) Søknadsnr.: 200303477 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

MagCreator 
(730) Innehaver: 

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 
IRVINE, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Mag Instrument Inc , 1635 South Sacramento Avenue, 

Ontario, CA 91761, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat:  
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 223186 
(210) Søknadsnr.: 200303177 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 
IRVINE, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Mag Instrument, Inc , CA ONTARIO, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat:  
 Innsigelsen er trukket. 
  

 

(111) Reg.nr.: 225710 
(210) Søknadsnr.: 200402299 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

TWINFIX 
(730) Innehaver: 

 Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks Road, TN38116 
MEMPHIS, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Zwilling J A Henckels AG , Grünerwalder Strasse 14-22, 

42657 SOLINGEN, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat:  
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
  

 
(111) Reg.nr.: 224842 
(210) Søknadsnr.: 200310675 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

ADEA 
(730) Innehaver: 

 Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG 
AMSTERDAM, NL 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Mjökkannen Förvaltning AB ,  TÄBY, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat:  
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
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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.: 0843162 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200502511  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

OmniVision AG 
Zentralstrasse 100 
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Pharmaceutical and veterinary products, 
dietetic products and food supplements for medical use; 
medical devices included in class 5. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 48/050, 2005.11.28 
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Slettelser 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver: 
 
 
 (111) Reg.nr.: 123343 
(151) Reg.Dato.: 1985.12.05 
  
 
(111) Reg.nr.: 223794 
(151) Reg.Dato.: 2004.07.13 
  
 
(111) Reg.nr.: 223796 
(151) Reg.Dato.: 2004.07.13 
  
 
 
Følgende internasjonale registrering er slettet i henhold til varemerkeloven § 26: 
 
(111) Reg.nr.: 145302 
  
 
(111) Reg.nr.: 145335 
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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.: 115010 
(730) Tidligere innehaver: 
 A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Postboks 165, DK-

9100 Aalborg, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Densit A/S, Rørdalsvej 44, 9100 AALBORG, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 122579 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lucas Licensing Ltd, 5858 Lucas Valley Road, Nicasio, 

CA 94946, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Lucasfilm Entertainment Company Ltd, P. O. Box  29919, 

CA94129 SAN FRANCISCO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 123016 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sanofi-Synthélabo, 174, avenue de France, 75013 

PARIS, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 123241 
(730) Tidligere innehaver: 
 Luxottica SpA AGORDO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Luxottica SrL, Via Valcozzena 10, 32021 AGORDO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 123364 
(730) Tidligere innehaver: 
 MAX's Filmdistribution Försäljnings AB, Göteborg, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Scala Agenturen BV, Rondebeltweg 2, 1329BA ALMERE, 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 128472 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lenox INC, Lawrenceville, NJ, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Hartmann Inc, Hartmann Drive, P.O.Box 550, TN 

LEBANON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 132650 
(730) Tidligere innehaver: 
 DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, Lüner Rennbahn 

18, 21339 LÜNEBURG, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 primaVita GmbH, 21339 LÜNEBERG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 149303 
(730) Tidligere innehaver: 
 Frigoglass Commercial Refrigeration SAIC, 44, Kifissias 

Ave., 15125 MAROUSSI, GR 
(740) Ny Innehaver: 
 Frigoglass Commercial Refrigeration SAIC, 15, A.Metaxa 

Street, 14564 KINGSTON, GR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 159298 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eden-Waren GmbH, Johann-Pülsch-Str. 2, 36088 

HÜNFELD, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 primaVita GmbH, 21339 LÜNEBERG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170225, 170226 
(730) Tidligere innehaver: 
 SPS TECHNOLOGIES, INC, Newtown, PA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 SPS Technologies LLC, 301 Highland Avenue, PA19046 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170463 
(730) Tidligere innehaver: 
 GO Royalty & Management AS, 4010 STAVANGER, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Good Food Group A/S, Store Grundet Allé, 7100 VEJLE, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170481 
(730) Tidligere innehaver: 
 Compagnie Francaise de Commerce International COFCI 

SA PARIS, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Cofinluxe, 6, rue Anatole de la Forge, 75017 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 171317 
(730) Tidligere innehaver: 
 Saia Burgess Electronics AG, Bahnhofstrasse 18, 3280 

MURTEN, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Saia Burgess Controls AG, Bahnhofstrasse 18, 3280 

MURTEN, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171361 
(730) Tidligere innehaver: 
 BLÅ ROCK CAFÉ AS, Strandgata 14-16, 9008 Tromsø, 

9008, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Per Martin Saur, Strandgt. 14-16, 9008 TROMSØ, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181974 
(730) Tidligere innehaver: 
 Air Lanka LTD COLOMBO, LK 
(740) Ny Innehaver: 
 SriLanka Airlanes Ltd COLOMBO 1, LK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 183070 
(730) Tidligere innehaver: 
 Direct Link Worldwide Ltd, Fairview Business Centre, 25 

Clayton Road, UB31AN HAYES, MIDDLESEX, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Posten AB, 10500 STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 189412 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hydrovision Ltd, Howe Moss Avenue, Kirkhill Industrial 

Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GP, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Soil Machine Dynamics Limited, Wincomblee Road, 

NE63QS NEWCASTLE UPON TYNE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 191805 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lush Ltd, 29 1/2 High Street, BH151AB POOLE, 

DORSET, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Cosmetic Warriors Ltd, 29 High Street, BH151AB 

POOLE, DORSET, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 191859 
(730) Tidligere innehaver: 
 Polar Music AB BROMMA, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Polar Music International AB, Banergatan 16, 11483 

STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
 
 

(111) Reg.nr.: 223122 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bjørnar Bruskeland, Dronningens gate 15, 4610 

Kristiansand S, 4610, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Spitzbergen Nordic AS, Dronningensgate 15, 4610 

KRISTIANSAND S, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bjørnar Bruskeland, Dronningens gate 15, 4610 

Kristiansand S, 4610, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 223344 
(730) Tidligere innehaver: 
 Demp AS - Din energi- og miljøpartner, Postboks 4, 1713 

Grålum, 1713, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Cowi AS, Postboks 123, 1601 FREDRIKSTAD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Cowi AS, Postboks 123, 1601 FREDRIKSTAD, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 224760 
(730) Tidligere innehaver: 
 Goa Productions v/Frode Goa, 4008 Stavanger, 4008, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 GSL AS, Madlaveien 9, 4008 STAVANGER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225086 
(730) Tidligere innehaver: 
 Finnish Red Cross Blood Transfusion Service, 

Kivihaantie 7, 00310 HELSINGFORS, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Plesmanlaan 125, 

1066CX AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 226393 
(730) Tidligere innehaver: 
 Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Mythic Entertainment Inc, 4035 Ridge Top Road, Suite 

800, VA22030 FAIRFAX, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 227895 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stock Vital GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, A-5330 

FUSCHL AM SEE, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Carpe Diem GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, 5330 

FUSCHL AM SEE, AT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 38598, 98767 
(730) Tidligere innehaver: 
 Clariant GmbH, Brüningstrasse 50, 65929 FRANKFURT 

AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 SE Tylose GmbH & Co KG, Industriepark Kalle-Albert, 

Rheingaustrasse 190-196, 65203 WIESBADEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 41892, 39233, 107497, 107871, 121784, 
125615, 124002, 127419, 135685, 140673, 
141298, 141804, 145785, 150188, 147222, 
146901, 152049, 149007, 149008, 149009, 
149027, 149028, 156171, 174056, 158268, 
158149, 159292, 164017, 167412, 174087, 
177256, 182412, 172121, 177070, 176788, 
180754, 189507, 195989, 188945, 191709, 
191860, 189570, 191305, 191306, 191307, 
193737, 208977, 201254, 200652, 201093, 
200551, 207264, 201515, 204954, 207163, 
217295, 204188, 207496, 206319, 205376, 
207824, 207825, 207227, 207240, 208175, 
208176, 211790, 211879, 215646, 222737, 
213872, 217542, 217543, 214011, 214012, 
214764, 214765, 215321, 215103, 221960, 
217527, 218075, 219983, 219984, 227744, 
226604 

(730) Tidligere innehaver: 
 Adam Opel AG, Bahnhofsplatz 1, 65428 RUSSELSHEIM, 

DE 
Adam Opel AG, Bahnhofsplatz 1, 65428 RÜSSELSHEIM, 
DE 
Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim, 
DE 

(740) Ny Innehaver: 
 Opel Eisenach GmbH, Adam-Opel-Strasse 100, 99817 

EISENACH, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 67757 
(730) Tidligere innehaver: 
 Thermex AS, 7820 SPILLUM, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Gilde Norsk Kjøtt BA, Lørenveien 37, 0585 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 72582, 75970, 186630, 211860, 212478, 

211000, 210655 
(730) Tidligere innehaver: 
 Southwest Recreational Industries Inc, P.O. Box 589, 

Leander, TX 78646, US 
Southwest Recreational Industries, Inc, Leander, TX, US 

(740) Ny Innehaver: 
 Textile Management Associates Inc, 1906 South 

Hamilton Street, GA30720 DALTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 74325, 74223, 97278, 110986 
(730) Tidligere innehaver: 
 Brown & Sharpe Tesa SA, Rue du Bugnion 38, Renens, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Tesa SA, Rue de Bugnion 38 RENENS, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 83281 
(730) Tidligere innehaver: 
 Permatex GmbH VAIHINGEN/ENZ, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 DuPont Performance Coatings GmbH & Co KG, 

Christbusch 45, 42285 WUPPERTAL, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 83705, 100944, 102381, 169491, 206026, 
208413 

(730) Tidligere innehaver: 
 John Player & Sons Ltd, P.O. Box 286, Dublin 8, IE 
(740) Ny Innehaver: 
 John Player & Sons Ltd, 56 Park West Road, Park West, 

Nangor Road DUBLIN 12, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 88341 
(730) Tidligere innehaver: 
 kabushiki kaisha Sankyo Seiki Seisakusho, 5329 

Shimosuwa-machi, Suwa-gun NAGANO, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Nidec Sankyo Corporation, 5329 Shimosuwa-machi, 

Suwa-gun NAGANO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 
(210) Søknadsr: 19883154 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
138359 

(730) Innehaver : Lagardere SCA, Paris, FR 
(740) Fullmektig for 

innehaver: 
Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(791) Lisenstager: Aastra Technologies Ltd 
155 Snow Blvd 
ONL4K4N9 CONCORD 
CA 
Coroliane, SA 
Rue Jean-Pierre Timbaud 
78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 
FR 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

Tandbergs Patentkontor AS 
Postboks 7085 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Klasse 9 og klasse 38: Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
telephone communication. 

 Kategori: Sole 
 Lisens inngått: 2005.02.28 
 Lisens utløper:  2010.02.28 
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Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
(730) Tidligere navn: 

S.N.F., 41, rue Jean Huss, F-42000 Saint Etienne, FR 
(730) Nytt navn: 

S.P.C.M SA, 20, Rue I'Innovation, 42000 SAINT-
ETIENNE, FR 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Stiftelsen Chateau Neuf, c/o Knut Ro, Roald Amundsens 
gate 6, 0157 Oslo, 0161 OSLO, NO 

(730) Nytt navn: 
Stiftelsen Chateau Neuf, c/o Knut Ro, Roald Amundsens 
gate 6, 0161 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0784283 
(210) Søknadsnr.: 200207901 
(730) Innehaver: Dandy A/S, Hjulmagervej 4B, 7100 

VEJLE, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 123241 
(210) Søknadsnr.: 19843869 
(730) Innehaver: Luxottica SrL, Via Valcozzena 10, 

32021 AGORDO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 123499 
(210) Søknadsnr.: 19840265 
(730) Innehaver: S.P.C.M SA, 20, Rue I'Innovation, 

42000 SAINT-ETIENNE, FR 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 171361 
(210) Søknadsnr.: 19947000 
(730) Innehaver: Per Martin Saur, Strandgt. 14-16, 

9008 TROMSØ, NO 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Tromsø AS, 

Postboks 447, 9255 Tromsø, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 183070 
(210) Søknadsnr.: 19961931 
(730) Innehaver: Posten AB, 10500 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 189412 
(210) Søknadsnr.: 19976556 
(730) Innehaver: Soil Machine Dynamics Limited, 

Wincomblee Road, NE63QS 
NEWCASTLE UPON TYNE, GB 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 223122 
(210) Søknadsnr.: 200306067 
(730) Innehaver: Spitzbergen Nordic AS, 

Dronningensgate 15, 4610 
KRISTIANSAND S, NO 

(740) Fullmektig: Deloitte Advokatfirma DA, Postboks 
347 Skøyen, 0213 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 67757 
(210) Søknadsnr.: 84752 
(730) Innehaver: Gilde Norsk Kjøtt BA, Lørenveien 

37, 0585 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 88341 
(210) Søknadsnr.: 112996 
(730) Innehaver: Nidec Sankyo Corporation, 5329 

Shimosuwa-machi, Suwa-gun 
NAGANO, JP 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 96357 
(210) Søknadsnr.: 123027 
(730) Innehaver: Eugen Lacroix GmbH, Frankfurt, DE 
(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 

1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
 
122985 2015.11.07 

123016 2015.11.14 

123095 2015.11.21 

123351 2015.12.05 

123368 2015.12.05 

123499 2015.12.19 

123804 2016.01.02 

123899 2016.01.09 

123986 2016.01.16 

124040 2016.01.23 

124069 2016.01.23 

124071 2016.01.23 

124231 2016.02.06 

124232 2016.02.06 

124275 2016.02.06 

124476 2015.11.21 

124501 2016.03.06 

124788 2016.04.10 

125082 2016.04.30 

125288 2016.05.29 

126517 2016.09.18 

126660 2016.10.09 

161916 2014.03.24 

168250 2015.06.15 

168383 2015.06.22 

168384 2015.06.22 

168385 2015.06.22 

168386 2015.06.22 

168393 2015.06.22 

170107 2015.11.23 

170219 2015.11.30 

170309 2015.12.07 

170353 2015.12.14 

170424 2015.11.30 

170437 2015.12.21 

170463 2015.12.21 

170465 2015.12.21 

170500 2015.12.28 

170575 2016.01.04 

170590 2016.01.04 

170640 2016.01.11 

170713 2016.01.11 

170724 2016.01.11 

170743 2016.01.18 

170751 2016.01.18 

170796 2016.01.25 

170811 2016.01.25 

170865 2016.01.25 

170866 2016.01.25 

171008 2016.02.08 

171028 2016.02.08 

171062 2016.02.08 

171105 2016.02.15 

171116 2016.02.15 

171127 2016.02.15 

171136 2016.01.25 

171146 2016.02.22 

171160 2016.02.22 

171166 2016.02.22 

171196 2016.02.22 

171211 2016.02.22 

171308 2016.02.28 

171358 2016.02.28 

171478 2016.03.14 

171537 2016.03.14 

171783 2016.04.03 

172167 2016.04.11 

172619 2016.04.25 

172813 2016.05.02 

172882 2016.05.02 

173009 2016.05.09 

173154 2016.05.15 

173444 2016.05.23 

173529 2016.05.30 

173803 2016.06.06 

173965 2016.06.06 

174858 2016.07.04 

175358 2016.07.18 

175552 2016.07.18 

175570 2016.07.18 

175678 2016.07.18 

175841 2016.07.25 

175877 2016.07.25 

176161 2016.08.08 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

  

176162 2016.08.08 

176376 2016.08.22 

177274 2016.10.10 

177432 2016.10.17 

177522 2016.10.24 

177743 2016.10.31 

1906252 2016.07.10 

24442 2016.10.19 

33390 2016.03.02 

33528 2016.04.08 

33541 2016.02.19 

33727 2016.01.08 

47122 2015.11.14 

47916 2016.02.10 

48050 2016.05.04 

48149 2016.05.04 

48171 2016.05.04 

48172 2016.05.04 

48176 2016.05.04 

48179 2016.05.04 

48446 2016.06.15 

48533 2016.05.04 

49081 2016.05.04 

67616 2015.12.16 

67724 2016.01.07 

67825 2016.01.13 

68012 2016.02.03 

68014 2016.02.03 

68019 2016.02.03 

68157 2016.02.24 

68158 2016.02.24 

69106 2016.06.02 

69943 2016.09.09 

93833 2015.05.15 

95173 2015.11.20 

95371 2015.12.04 

95461 2015.12.18 

95517 2016.01.08 

95532 2016.01.08 

95632 2016.01.15 

95712 2016.01.22 

95748 2016.01.22 

95889 2016.02.05 

96001 2016.02.19 

96064 2016.02.26 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

  

96337 2016.04.29 

96357 2016.04.29 
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Merkeordningen beskyttede betegnelser  
 
 

 
 

         
 
 
 
Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på 
landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15.   
 
 
Høring nr. 07/2005: 
 
Utkast til produktforskrift om vern av produktnemninga Gamalost frå Vik som Beskytta geografisk nemning. 
 
Høringa gir alle rett til å sette fram ei skriftleg og begrunna innvending mot fastsetting av produktforskrift om 
vern av produktneminga Gamalost frå Vik som Beskytta geografisk nemning, jf nemnte forskrift § 20.  
 
Forskrifta si vilkår om vern av nemnde produktnemning som Beskytta geografisk nemning reknast for å vere 
oppfylt.  
 
Høringsbrev med kommentarar er lagt ut under ”Høringer” på internettsida www.beskyttedebetengelser.no.  
 
Innvendingar skal sendast til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innan 28.2.2006. 
 
 
 
 
Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Gamalost frå Vik som beskytta geografisk nemning 

Fastsett av Mattilsynet dd.mm.åå med heimel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskytting av 
opphavsnemningar, geografiske nemningar og nemningar for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte 
næringsmiddel, fisk og fiskevarer § 15. 

 
§ 1 Beskytta produktnemning 

Gamalost frå Vik  
 

§ 2 Rettmessig brukar 
TINE Meieriet Vest BA 

 
§ 3 Vilkår for bruk av produktnemninga 
1. Produktbeskriving 

Gamalost frå Vik er ein muggost laga av skumma surmjølk modna med muggtypen Mucor mucedo.  
 
Osten skal ha gulbrun farge med ein gulkvit kjerne. Osten skal ha kraftig, karakteristisk smak og fast 
konsistens. Han skal innehalde mindre enn 1 % feitt og ca. 50 % protein, og han skal ikkje innehalde salt 
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eller tilsetjingsstoff. 
 

2. Geografisk område 
Gamalost frå Vik skal produserast i Vik kommune av mjølk frå gardsbruk i kommunane Vik, Balestrand, 
Sogndal og Leikanger.  
 

3. Produksjonsmetode 
Som råvare til produksjon av Gamalost frå Vik skal det brukast mjølk som tilfredsstiller dei krava TINE BA 
set til leverandørmjølk. All mjølk skal kunne sporast tilbake til den enkelte produsenten.  
 
Ved mottak på meieriet skal mjølka lagrast på råmjølkstankar. Etter skumming skal skummamjølka 
pasteuriserast, og tilsetjast ein kultur av mjølkesyrebakteriar og syrnast i 1–2 døgn. 
 
Surmjølka skal varmebehandlast før massen blir ført inn i ein dekantersentrifuge der ostestoff og myse blir 
skilde. Ostestoffet skal malast til omtrent risgrynsstorleik og fyllast i former. Osteformene skal plasserast i 
stativ som så blir sette i ein kokar for varmebehandling. Varmebehandlinga skal skje ved sirkulasjon av varm 
myse i ca. 2–3 timar. Osten skal så kjølast ned, takast ut av formene og setjast over på eit lagerstativ, før 
han blir dusja jamt med ein suspensjon av muggkultur.  
 
Osten skal deretter overførast til modningslager og stå der i 2–3 veker under kontrollerte temperatur- og 
fukttilhøve. For å få muggmycelet som då veks ut, til å vekse innover, skal ein stryke muggmycelet manuelt 
ned i osten to gonger. Det må strykast i rett tid i forhold til veksten, vanlegvis første gong etter 3 dagar og 
andre gong etter 5 dagar. Modninga skal kontrollerast ved uttak av eit lite tverrsnitt av osten.  
 
Ferdig modna ost skal pakkast, og deretter frysast for å stoppe modninga.  
 

4. Produktmerking 
Gamalost frå Vik kan merkjast med figurmerke for beskytta geografisk nemning.   

 
§ 4 Iverksetjing 

Forskrifta blir sett i verk straks.  
 
 
VEDLEGG 
Beskriving av produktopphav og tilknyting til det geografiske området 
Gamalost har røter langt tilbake i tida, truleg heilt tilbake til vikingtida. Vikingane hadde ost, og ein er nesten 
sikre på at dette var ein type surmjølksost og da mest truleg gamalost eller ein forløpar til gamalosten. Dei første 
sikre opplysningane om gamalost er frå siste halvdel av 1700-talet, blant anna frå presten Wille, som i 1773 
skreiv om at det kom gamalost frå Vestlandet til København, og biskop J.E. Gunnerus, som i 1774 omtala 
gamalost i ei avhandling om mjølkebruken i Noreg. Alt den gongen skilde ein mellom to framstillingsmåtar for 
gamalost, sognemetoden og hardangermetoden.  
 
Sogn og Fjordane og Hordaland har vore kjerneområdet for ysting av gamalost, og Vik og dei omkringliggjande 
områda i midtre og indre Sogn er eit av områda med aller sterkast tradisjon for slik produksjon. Dette har 
samanheng med at stølsdrift var eit viktig innslag i gardsdrifta der. Det var stølsdrifta som skaffa salsvarene på 
dei fleste bruka, og da i første rekkje smør og gamalost. Frå gammalt av vart derfor storparten av gamalosten 
her ysta på stølane. Produksjonsmåtane varierte frå stad til stad og frå budeie til budeie. Ein reknar med at 
gamalostnamnet også stammar frå tida da osten vart framstilt på stølane. Da hadde dei ikkje muggkulturar å 
tilsetje, og det tok fleire veker før osten var ferdig modna. Namnet kan også komme av at gamalost er den 
eldste kjende norske osten. 
 
Meieridrifta kom i gang i Noreg i siste halvdel av 1800-talet. Meieriet i Vik, som i dag produserer gamalost, vart 
skipa alt i 1897 og har altså over 100 år gammal tradisjon for og kunnskap om produksjon av gamalost. Sidan 
1991 har meieriet i Vik vore det einaste gamalostproduserande meieriet i Noreg.  
 
Meieriproduksjon av gamalost tok utgangspunkt i produksjonsmetodane som var brukte på gardane og stølane. 
Men gamalost produsert på meieria oppnådde ikkje den forventa kvaliteten. På 1970-talet vart det derfor utvikla 
nytt produksjonsutstyr og ein ny produksjonsmetode, den såkalla dekantermetoden, som inneber at ostestoff og 
myse blir skilt ved hjelp av ein spesiell liggjande sentrifuge. Typen av mikroorganismar som blir brukt til modning 
av osten, har òg vore i utvikling.  
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Produksjon av gamalost krev erfaring og handlag. Spesielt avgjerande i produksjonsprosessen er påføringa av 
muggsporar på kvar enkelt ost og kunnskap om når og korleis muggmycelet skal strykast ned i osten. TINE 
Meieriet Vest Vik har gjennom ein over 100 år lang tradisjon med produksjon av gamalost opparbeidd seg og 
ført vidare slik kunnskap. 
 
Gamalost har eit godt omdømme. Kvart år blir det arrangert gamalostfestival i Vik. Det er også danna eit eige 
lag, Norsk Gamalostlag, for ”kjende og mindre kjende nytarar”, og det er laga fleire songar til ære for 
gamalosten.  
 
 
 
Dato for registrert søknad: 3.3.2005 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr 43/05 ble int.reg.nr. 0802337 
(200305677) kunngjort uten fullmektig.  
Fullmektig i saken er: 
Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 
 
I Varemerketidende nr 06/05 ble int.reg.nr. 0566067 
(200401674) kunngjort uten fullmektig.  
Fullmektig i saken er: 
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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