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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.: 228578 
(151) Reg.dato.: 2005.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.10 

(210) Søknadsnr.: 200409657 
(220) Inndato: 2004.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NBF NORSK BLOMSTERHANDLERFORBUND 

(730) Innehaver: 
 Interflora-Norge A/L , Billingstadveien 13, 1396 

BILLINGSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
41 Kurs og konkurranser i blomsterdekorering. 
44 Blomsterarrangering og -dekorering. 

(551) Merket er et fellesmerke. 
Fellesmerkebestemmelser: 
1. NAVN OG FORRETNINGSKONTOR 
a) Forbundet ble stiftet 8. oktober 1947 og heter Norsk 
Blomsterhandlerforbund, forkortet NBF. Bare medlemmer 
kan benytte NBFs navn og emblemer.  
b) Forbundets kontor skal være i Oslo eller omhegn.  
2. FORMÅL Forbundet skal være en samlende enhet av 
detaljister innen fagblomsterhandelen i Norge, som skal:  
a) selvstendig og i samarbeid med organisasjoner og 
institusjoner ivareta og fremme medlemmenes faglige og 
økonomiske interesser.  
b) høyne fagkunnskapen og påse at det blir drevet eller, 
om nødvendig, selv drive en ordnet yrkesundervisning og 
konsulentvirksomhet.  
c) forebygge og motvirke usunn og illojal konkurranse. 
3. MEDLEMSKAP Medlemmer skal være:  
a) fagblomsterhandlere som fyller de til enhver tid 
gjeldende vilkår for opptak.  
b) enkeltpersoner, handels-, kommanditt-, og 
aksjeselskap eller annen juridisk person som til enhver 
tid fyller vilkårene for opptak. 
4. OPPTAKSVILKÅR  
a) Søkeren må drive fagblomsterhandel med plass for 
binderi.  
b) Søkeren må godta NBFs vedtekter.  
c) Søknad om opptak med nødvendige opplysninger 
sendes til NBFs styre som avgjør om søkeren skal 
opptas. 

 

  d) Dersom søkeren tidligere har vært medlem, må all 
gjeld til forbund og lokalforening være betalt. Har 
forbundet tapt penger p.g.a. konkurs, skal IKKE styret 
godkjenne ny søknad før etter en karantenetid på 2 år. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229580 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200410760 
(220) Inndato: 2004.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Isoleringsfirmaet ACTIV NORD AS 

(730) Innehaver: 
 lsoleringsfirmaet Activ Nord , Nylendveien 2, 2318 

HAMAR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

innstallasjonsvirksomhet; anleggsarbeide; isolering. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229581 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200411017 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Pharmaq AS , Skogmo Industriområde, 7863 

OVERHALLA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Vetrinærmedisinske preparater, vaksiner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229582 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200411542 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lifeline Perspective 

(730) Innehaver: 
 Lifeline AS , Postboks 98, Stovner, 0913 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advance Consulting AS , Televeien 3, 4879 GRIMSTAD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og vetrinære preparater. 
10 Vetrinære apparater og instrumenter. 
42 Vitenskapelig forkningstjenester for medisinske 
og vetrinære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229583 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200412157 
(220) Inndato: 2004.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGRI TRANS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGRI TRANS 

(730) Innehaver: 
 Castrol Ltd , Wakefield House, Pipers Way, SN31RE 

SWINDON, WILTSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier for bruk i industri og vitenskap; 

kjemiske produkter for bruk i industri og/eller for bruk i 
framstillingsprosesser; kjølemidler; løsemidler; 
hydrauliske væsker; detergenter og avfettingspreparater 
for bruk i industri og i framstillingsprosesser; kjemiske 
produkter for bruk i behandling av kjølesystemer; 
preparater, væsker og oljer for fjerning av kalk, slagg, 
avleiringer, kjelstein, mørtel, olje, fett, voks, blekk, 
karbon, jord, leire, meldugg, mugg, muld, skitt og flekker; 
emulgeringsmidler; kjemiske preparater for rusthemming; 
filtermaterialer; girvæsker; bremsevæsker; diagnostiske 
preparater og analytiske preparater; kjemiske preparater 
for dispergering av olje, fett og petroleum; kjemiske 
produkter for hindring av avleiringer og kjelsteindannelse.
4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
smøreoljer og smørefett; brennstoffer; ikke-kjemiske 
tilsetninger for brennstoffer, smøremidler og fett; 
støvbindemidler; belysningsstoffer; giroljer; 
transmisjonsoljer; væsker og oljer for maskiner og/eller 
metallbearbeidingsoperasjoner; skjærevæsker og 
skjæreoljer, slipevæsker og slipeoljer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229584 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200412165 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIMYCAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIMYCAN 

(730) Innehaver: 
 Barrier Therapeutics Inc , 600 College Road East, Suite 

3200, NJ08540 PRINCETON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dermatologiske farmasøytiske produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229585 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200412182 
(220) Inndato: 2004.12.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LALINA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LALINA 

(730) Innehaver: 
 LaLina AS , Waldemar Thranesgt 22, 0171 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Smykker. 

25 Klær 
36 Eiendomsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229586 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200412573 
(220) Inndato: 2004.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

2766 AUBURN HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer 

og deler til motorkjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229600 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200500564 
(220) Inndato: 2005.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZATOPIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZATOPIA 

(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  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229601 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200411536 
(220) Inndato: 2004.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BioChem Norge as 

(730) Innehaver: 
 BioChem Norge AS , Postboks 55, Bryn, 0611 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til industrielle formål. 

4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

6 
 

(111) Reg.nr.: 229602 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200500335 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISCOPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISCOPE 

(730) Innehaver: 
 Ib Vegard Kåsa Andersen, Leversbyveien, 3330 

SKOTSELV, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Et legeverktøy, oppgradert stetoskop med 
doble ørepropper, slik at lege og pasient kan høre 
samtidig. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229603 
(151) Reg.dato.: 2005.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.24 

(210) Søknadsnr.: 200411020 
(220) Inndato: 2004.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATOMSORG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATOMSORG 

(730) Innehaver: 
 Matpartner AS , Postboks 14, 0970 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
catering. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229604 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200501114 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIGHT SPORT SHOES 

(730) Innehaver: 
 Fight Sportswear AB , Härdgatan 4, 43231 VARBERG, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Thommessen Krefting Greve Lund AS , Postboks 1484 
Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Sko. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229605 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412770 
(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:  
 Daim 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods AS , Johan Throne Holsts plass 1, 0566 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; 
tomatpuré og tomatjuice; potetløv og snacksprodukter 
basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, 
saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter. 
30 Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao inkludert 
drikker laget derav; sukker og søtningsmidler (naturlige); 
mel og næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og 
andre deigprodukter, pizzaer, piroger, paier, brød, 
bakverk, konditorvarer og konfektyrer inkludert sjokolade 
og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og 
spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser, krydder, 
snackprodukter i form av popcorn og sprø maisprodukter 
samt snacksprodukter basert på mais, ris, bygg, rug, 
butterdeig, bakverk eller konditorvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229606 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412838 
(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:  
 ciber 

(730) Innehaver: 
 Ciber Inc , 5251 DTC Parkway, Suite 1400, CO80111 

GRENWOOD VILLAGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner; dataprogrammer; software; CD-

ROM; og elektroniske publikasjoner tilbudt on-line fra 
databaser eller fra fasiliteter på internett; software og 
telekommunikasjonsapparater (inkludert modem) for å 
muliggjøre tilkobling til databaser eller internett; 
elektroniske apparater og instrumenter; kort,  disker, 
:kassetter og ledninger, mikrobrikker, integrerte kretser 
og elektroniske kretser, alle med eller i forbindelse med 
registrering og arkivering av data; deler og tilbehør til de 
forannevnte varer. 
16 Trykksaker; flygeblader, flygeblader, blader, 
tidsskrifter, aviser og journaler; manualer, håndbøker og 
bøker; trykt salgsfremmende- og reklamemateriell; alle i 
forbindelse med informasjonsteknologi, hardware, 
software software eller datarådgivningstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229607 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412843 
(220) Inndato: 2004.12.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAMA 

(730) Innehaver: 
 Lama Bygg AS , Majorstuveien 25 B, oppg. 1, 0367 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 

(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229608 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412866 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COOR 

(730) Innehaver: 
 Coor Service Management AB , Råsundavägen 2, 16983 

SOLNA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Ledelse og administrasjon av bedrifter, 

kontortjenester, sentralbordtjenester og 
telefonsvartjenester, resepsjonisttjenester, reproduksjon 
og kopieringstjenester, prosjektledertjenester, 
profesjonelle bedriftskonsultasjoner, utleie av 
kontormaskiner og kontorutstyr. 
36 Forvaltning av fast eiendom, utleie av kontor 
(lokaler), leasing av fast eiendom, verdifastsettelse av 
fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, lokalprofesjonell 
renholdstjeneste, renholdstjenester, inklusiv fjerning av 
graffiti. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet, innpakking og lagring av 
varer; organisering av reiser; postutbringing, 
pakkeleveranse, distribusjon av pakker og kolli, 
vareleveranse, kurrer tjenester (meddelelser eller varer), 
befraktning, flyttetjenester, lagring; innsamling, transport 
og lagring av avfall og søppel, søppelhenting; distribusjon 
av energi; databasert (elektronisk) 
distribusjonsplanlegging av transport. 
40 Avfallsbehandling (omdanning); produksjon av 
energi; trykking; sortering av avfall og gjenvinnbart 
materiale; kopiering av 
datadokument/elektroniskedokument; marksanering; 
sanering av jord; luftrensing/rengjøring; vannbehandling; 
gjenvinning av avfall og søppel. 
41 Arrangering og gjennomføring av konferanser 
og seminarer; informasjon og instruksjons vedrørende 
tiltak for å fremme helse og miljø (friskvårdstj enester). 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og 
forskning og utviklinger relatert til; industriell analyse og 
forskning; designutvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design (formgivning, planlegging), av 
innredninger); kvalitetskontroll; besiktelse og 
inspeksjonstjenester; tilpassing av program og systemer i 
form av installasjoner, konsultasjoner og 
supporttjenester; datadesigntjenester; 
datakonsultasjonstjenester; design/uforming av 
programvare/websider/webområder; 
konsultasjonstjenester relatert til datasystem; 
konsultasjonstjenester datert til data sikkerhet; utforming 
av hjemmesider/websider; utvikling av databaserte 
nettverk; design og utvikling av hardware og 
programvare. 
43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke, 
catering, midlertidig innlosjering, leasing av møbler. 
44 Bedriftshelsetjeneste; konsulenttjenester for å 
forbedre arbeidsmiljø; tjenester innen hagestell. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkelt mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229609 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412867 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOSEBUDDY NESENS BESTE 
VENN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOSEBUDDY NESENS BESTE VENN 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola 

Stockholm , Västmannagatan 62, 11325 STOCKHOLM, 
SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinsk bruk; dietetiske 
substanser for medisinsk bruk, spedbarnmat; plaster, 
forbindingssaker; tannfyllingsmaterialer; dentale 
avtrykksmasser; desinfeksjonsmidler; preparater for 
utrydning av skadedyr, -insekter og utøy; preparater for 
utrydding av sopp og mugg; veksthemmende midler; 
nesespray, nesedråper. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmateriale; 
anordninger og utrustninger for neseskylling; kanner for 
neseskylling. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229610 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412756 
(220) Inndato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MISTER TRAFFIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MISTER TRAFFIC 

(730) Innehaver: 
 Roger Andre Eilertsen, Fjellskrenten 4, 1812 ASKIM, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 

41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; mediavirksomhet, produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram via internett. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229611 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412868 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MERIKAPEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MERIKAPEX 

(730) Innehaver: 
 Meriser OY , Kauppatie 2, 29900 MERIKARVIA, FI 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229612 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411366 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DataAbonnement 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 

Olavs plass, 0129 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobiltjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Salg av telefonabonnementer, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, kundeveiledning ved kjøp av 
telefonabonnementer, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, økonomiske beregninger, 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229613 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411368 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pcSMS 

(730) Innehaver: 
 NetCom AS , Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 

Olavs plass, 0129 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse 
med mobiltjenester, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Salg av telefonabonnementer, annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, kundeveiledning ved kjøp av 
telefonabonnementer, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, økonomiske beregninger, 
informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og 
vilkår, informasjon om fakturaer. 
38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, 
informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 
42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt computer nettverk, utvikling og drift av lokale og 
globale nettverk og videre oppkobling mot globale 
nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon 
og mobile internettjenester, informasjonsvirksomhet, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229614 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200403652 
(220) Inndato: 2004.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIPLEFRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIPLEFRESH 

(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 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229615 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412828 
(220) Inndato: 2004.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q-MEIERIENE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Q-MEIERIENE 

(730) Innehaver: 
 Kavli Holding AS , Postboks 7360, 5020 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. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229616 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412878 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QMEIERIENE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QMEIERIENE 

(730) Innehaver: 
 Kavli Holding AS , Postboks 7360, 5020 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. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229617 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413308 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAPP 

(730) Innehaver: 
 Gresvig ASA , Sagveien 25, 1800 ASKIM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 22 Fiskegarn. 
28 Fiskeredskaper. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229618 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200412169 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SECURE VOLT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SECURE VOLT 

(730) Innehaver: 
 PDIabs AS , Postboks 29, Billingstad, 1377 

BILLINGSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for styring, fordeling, regulering og 
kontroll av elektrisitet. 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
11 Apparater og innredninger for belysning, 
oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229619 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413309 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENSOGARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENSOGARD 

(730) Innehaver: 
 Beecham Group plc , 980 Great West Road, TW89GS 

BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Ikke-medisinske toalettpreparater, 

tannpussemidler, munnskyllemidler, munnvann og 
pustforfriskningspreparater; munnpleiepreparater, 
dentale gels, blekepreparater, tannpoleringsmidler, 
tannhvittemidler og hurtigblekemidler for tenner, 
kosmetiske flekkfjernepreparater 
5 Medisinske munnpleieprodukter, medisinske 
tannpoleringspreparater, medisinske 
tannhvittepreparater, medisinsk munnvann, medisinske 
blekepreparater. 
10 Dentale apparater og munnpleieapparater; 
fleksible brett og engangsbrett for dentalt bruk. 
21 Tannbørster, tannpirkere, tanntråd, børster og 
svamper, deres holdere, munnstykker og applikatorer, 
deler og bestanddeler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229620 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200301020 
(220) Inndato: 2003.02.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATTJAZZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATTJAZZ 

(730) Innehaver: 
 Nattjazz , Postboks 1957 Nordnes, 5817 Bergen, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Musikkfestivaler. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229621 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200401934 
(220) Inndato: 2004.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALENCIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALENCIA 

(730) Innehaver: 
 Odense Marcipan A/S , Toldbodgade 9-19, 5000 

ODENSE C, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 

råvarer i form av mandelmasse, marsipan, nougat, 
sjokoladetrøffel og nougattrøffel, sjokoladevarer, 
konfektyrmasse og bakemasse basert på sukker, 
mandler, nøtter og aprikoskjerner til baking samt til 
konditortvarer og konfektyrer; ferdigblandede 
ingredienser, ikke opptatt i andre klasser, til fremstilling 
av brød, bakverk og konditorvarer, krempulver og krem til 
kaker, bakverk og konditorvarer, spiselige dekorasjoner til 
kaker og bakverk. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

13 
 

(111) Reg.nr.: 229622 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413310 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KICKING AIDS OUT! 

(730) Innehaver: 
 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité , 

Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; arrangering og ledelse 

av praktiske seminarer; opplæringsvirksomhet, herunder 
helsefremmende og forebyggende tilttak spesielt rettet 
mot HIV/AIDS; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
organisering av sportskonkurranser, herunder 
fotbalturneringer; drift av idrettsanlegg og 
sportsinstallasjoner; fysisk trening; trenings- og 
ferieleirtjenester; underholdningsvirksomhet; organisering 
av spill; teateroppsetninger og sceneoppførelser; 
utgivelse av undervisningsmateriale. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 
44 Medisinske tjenester; fysioterapitjenester; 
veterinære tjenester; helsetjeneste; hospitaler; sykehus; 
legebehandling; hygienisk behandling for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; 
planteskoletjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229623 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413312 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.28 GB 2366889 
(540) Gjengivelse av merket: 

STATHERZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STATHERZ 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Products Inc , Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229624 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413313 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.28 GB 2366890 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANATHRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANATHRA 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Products Inc , Eastern Point Road, CT06340 

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229625 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413316 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAVER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAVER 

(730) Innehaver: 
 Søren Nissen og Ebbe Gehl MDD , c/o Geniform ApS, 

Pustervig 4, 1126 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking og 
ventilasjon. 
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. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, møbeldesign, 
industriell analyse og forskning. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229626 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413323 
(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:  
 www.bendit.no Bend it like a banana 

(730) Innehaver: 
 Bama Gruppen AS , Økern Torg 6, 0580 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229627 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413334 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYAID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLYAID 

(730) Innehaver: 
 A Schulman Inc , 3550 West Market Street, OH44333 

AKTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Tørre og faste plastikkmaterialer i bulk-, pellet-, 

granulat- og brikkeform for viderebruk i behandling av 
plastikk i fabrikkindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229628 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413336 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCTIC RASPBERRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCTIC RASPBERRY 

(730) Innehaver: 
 The Coca-Cola Co , One Coca-Cola Plaza, GA30313 

ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning og is. 

32 Drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, 
mineralvann og kullsyreholdig vann; andre ikke-
alkoholholdige drikker, nemlig brus, energidrikker og 
sportsdrikker; fruktdrikker og juicer; saft, konsentrater og 
pulver for fremstilling av drikker, nemlig smakstilsatt 
vann, mineralvann og kullsyreholdig vann, brus, 
energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juicer. 
33 Alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit, 
likør og vin. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229629 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200413348 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLIONAIRE`S MARGARITA 

(730) Innehaver: 
 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV , Periferico sur 

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

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Alkoholfrie cocktailblandinger for blanding med 
alkoholholdige drikkevarer. 
33 Ferdiglagede alkoholholdige cocktail; 
alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229630 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500068 
(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:  
 Snekker kompaniet as BYGGMESTERFIRMA 

(730) Innehaver: 
 Snekkerkompaniet AS , Postboks 2305, 3103 

TØNSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

16 
 

(111) Reg.nr.: 229631 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500069 
(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:  
 LARSEN Maskin & Transport as 

(730) Innehaver: 
 Larsen Maskin & Transport AS , v/Svend-Ingvar Larsen, 

Postboks 6, 9615 HAMMERFEST, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet; snerydding. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229632 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500072 
(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:  
 NEXT 

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

NEUCHÂTEL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk, rå eller videreforedlet, inkludert 

sigarer, sigaretter, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk, 
tyggetobakk, snus, tobakkserstatninger, (ikke til 
medisinsk bruk) ; artikler for røkere, inkludert 
sigarettpapir og munnstykker, sigarettfilter, tobakkbokser, 
sigarett etuier og askebegre, ikke av edelt metall, 
legeringer eller belagt dermed; piper, lommeapparater for 
å rulle sigaretter; lightere; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229633 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500078 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORLAND & CHRISTIANSEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORLAND & CHRISTIANSEN 

(730) Innehaver: 
 Norland & Christiansen AS , Postboks 2886 Solli, 0230 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulentbistand i 
forretningssaker; Public Relation (PR-virksomhet) lobby 
virksomhet; kommunikasjonsrådgivning. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229634 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500079 
(220) Inndato: 2005.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALTO 

(730) Innehaver: 
 Viking Cimex AS , Prof. Birkelandsvei 24 A, 1081 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229635 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500080 
(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:  
 CETEQ as 

(730) Innehaver: 
 Ceteq AS , Postboks 189, 4065 STAVANGER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229636 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500084 
(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:  
 FOUR LEAF A LOGIX Company 

(730) Innehaver: 
 Four Leaf Technologies AS , Stamveien 6 Holum Skog, 

1481 HAGAN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

18 
 

(111) Reg.nr.: 229637 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500085 
(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:  
 VideoUtstyr 

(730) Innehaver: 
 VideoUtstyr Norge AS , Stanseveien 4, 0975 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; videoutstyr; databehandlingsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229638 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500092 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , Lindhagensgatan 100, 11287 

Stockholm,  , SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater, spesielt 

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229639 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200211239 
(220) Inndato: 2002.11.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIRST MILE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIRST MILE 

(730) Innehaver: 
 ZyXEL , Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo, NO 

(740) Fullmektig: 
 Andreas Galtung, Postboks 6878 St Olavs plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Instrumenter samt apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll, for stryring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Design og utvkling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229640 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200409790 
(220) Inndato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALUBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALUBA 

(730) Innehaver: 
 Baluba AB , Svarvargatan 11, 11249 STOCKHOLM, SE 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Fjernsynssendinger, kabelfjernsynssendinger, 
mobiltelefontjenester, satellittoverføringer. 
41 Produksjon av fjernsynsprogrammer, 
fjernsynsunderholdning; produksjon av begivenheter; 
produksjon av festforestillinger, slik som gallaer, 
prisutdelinger og veldedighetsarrangement; 
utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; 
reportasjetjenester. 
42 Informasjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229641 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200501144 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AJAX KITCHEN FRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX KITCHEN FRESH 

(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 Flytende oppvaskmiddel; rengjøringsmidler til 

husholdningsformål. 
5 Luftrensemidler; deodoranter (ikke for personlig 
bruk) og desinfeksjonsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229642 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200403500 
(220) Inndato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIC CLIP 

(730) Innehaver: 
 Viva IP Corp , 3140 Route 22 West, NJ08876 

SOMMERVILLE, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Briller, nemlig oftalmiske innfatninger, sol- og 

sportsbriller, sollinsetilbehør med magneter som fester 
linsene, magnetiske briller, beskyttelsesbriller og 
sikkerhetsbriller. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229643 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200403561 
(220) Inndato: 2004.04.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 rosaindex.no 

(730) Innehaver: 
 Rosaindex ASA , Mølleparken 2 E, 0459 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Ole Per Solum, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 

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

samt for gjengivelse av lyd og bilder; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
16 Papp- og papirvarer, trykksaker, fotografier, 
kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, utgivelse og 
annen utnyttelse av kataloger med opplysninger om 
næringsdrivende, organisasjoner, andre foretak eller 
personer, samt statistikk og andre opplysninger om 
bransjer eller andre samfunnssektorer. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
spesielt formidling av opplysninger, samt interaktive 
opplysningstjenester, og tjenester for undervisning og 
utdannelse. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229644 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200501146 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AJAX KJØKKEN FRISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX KJØKKEN FRISK 

(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 Flytende oppvaskmiddel; rengjøringsmidler til 

husholdningsformål.  
5 Luftrensemidler; deodoranter (ikke for personlig 
bruk) og desinfeksjonsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229645 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411543 
(220) Inndato: 2004.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECHLIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECHLIFE 

(730) Innehaver: 
 Technology & Lifestyle Inc Nuf , Postboks 19, Tåsen, 

0801 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske instrumenter og apparater, optiske 
instrumenter og apparater, signaleringsinstrumenter og 
apparater, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilde, magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
37 Installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229646 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411540 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MLS ADVOKATFIRMA MARITIME LEGAL SERVICES 

(730) Innehaver: 
 Kristian Ambjørndalen, Utsiktsveien 20B, 1369 

STABEKK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229647 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411569 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 As Frankering 

(730) Innehaver: 
 Pitney Bowes Norge AS , Postboks 100 Kalbakken, 0902 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Kontrollapparater for frankering; 

kontormaskiner; 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 kontroIl 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. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229648 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200405126 
(220) Inndato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

A5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A5 

(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 Klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
skrivemaskiner, instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); trykktyper, klisjeer. 
35 Detaljsalgstjenester relatert til salg av 
datarelaterte varer, ransler, pennal, bagger og 
ryggsekker, spill og leketøy; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229649 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200405389 
(220) Inndato: 2004.05.19 
(300) Søknadsprioritet 2003.11.20 GB 2349271 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMPLE BABY 

(730) Innehaver: 
 Accantia Health & Beauty Ltd , Alum Rock Road, B8 3DZ 

BIRMINGHAM, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetiske produkter og toalettprodukter, 

kroppspudder, lotions for hår og kropp, olje for hår og 
kropp, hudkrem, sjampo for hår og kropp, 
hårpleiepreparater for fjerning av knuter i håret, vaselin, 
såper for bruk på den menneskelige kropp, badegel og -
væsker for babyer, personlige deodoranter, parfymer og 
colognes; kluter fuktet med rengjørende væsker og 
fuktighetskrem og -væsker spesielt utviklet for følsom hud 
hos babyer; solbeskyttelsesprodukter, solkremer, 
sunblock og hudkremer for bruk etter soling, oljer og 
kremer; tannkrem; alle de forannevnte varer for babyer 
eller mindreårige; absorberende pads for personlig 
hygiene. 
5 Salver og kremer; alle for behandling av utslett 
som følge av bruk av bleier; tonere for sammentrekking 
av huden; medisinert hudkrem og badevann; 
spedbarnsformulae; vitaminer for spedbarn og 
medisinske preparater for spedbarn, alle for babyer eller 
mindreårige; vattpinner og bomullsdotter og vatt for 
farmasøytisk bruk, forbindingsstoffer (andre enn elastiske 
bandasjer); gassbind for bandasjering; bleier (ikke av 
papir eller tekstilmaterialer); pads for bruk med 
sanitetsbind; hygieneartikler; sanitetsbind. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229650 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200411340 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOSMORAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOSMORAMA 

(730) Innehaver: 
 Filmfest Trondheim AS , Prinsens gate 2 B, 7012 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Videobånd; apparater for kutting av filmer; 

eksponerte filmer; lydfilmer; utstyr for visning av 
kinematografiske filmer; kinematografiske filmer 
(innretninger for redigering av-); kinematografiske filmer 
[eksponerte]; filmkameraer; kompaktdisker [audio-video]; 
kompaktdisker [optiske]; vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; 
brannslukningsapparater. 
16 Bilder; brosjyrer og flygeblad; 
magasiner[tidsskrift]; plakater og posters; 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, 
41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
organisering og ledelse av konferanser, kongresser, 
seminarer og symposium; organisering av kulturelle 
arrangement; booking av seter for kulturelle 
arrangement; utleie av kinematografiske filmer; utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør ; 
filminnregistrering på videobånd; filmproduksjon; 
filmstudioer; fremvisning av film; kinodrift; oppsetninger 
av teater og show; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229651 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200309243 
(220) Inndato: 2003.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANTA CLARA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANTA CLARA 

(730) Innehaver: 
 Casa Cuervo SA DE CV , Av Rio Churubusco No 213 Col 

Granjas Mexico, 08400 Mexico DF, MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker, blandinger og 

preparater for fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker. 
33 Eggetoddy/ eggepunsj; alkoholholdige drikker; 
alkoholholdige cocktailblandinger; eggetoddy/eggepunsj 
blandet med alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229652 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500351 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECT 

(730) Innehaver: 
 ECT AS , Rosenkrantzgt. 75, 3018 DRAMMEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 

Byggevirksomhet;reprasjonsvirksomhet;installsjonsvirksomhet.
38 Telekommunikasjonsvirksomhet 
42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229653 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500419 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VLT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VLT 

(730) Innehaver: 
 Danfoss A/S , Nordborgvej 81, 6430 NORDBORG, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Motorer; elektriske motorer; drivmotorer; 
servomotorer; vekselrettermotorer; gearmotorer; 
regulerbare motorer; lineære motorer; asynkronmotorer; 
synkronmotorer; motorstartere; softstartere; driv til 
industrimaskiner; DC-driv; AC-driv; hastighetsregulerbare 
driv; servodriv; motorbrytere og -kontakter; anordninger til 
strømforsyning; kontroll- og styreanordninger og tilbehør 
til forannevnte produkter i klasse 7. 
9 Elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, spesielt til kontroll, styring, regulering og 
testing av driv og motorer; elektroniske strømforsyninger, 
spesielt til elektriske motorer; vekselrettere; 
frekvensomformere; software; softwaresystemer; 
software til programmerbare anordninger; 
programkontrollere for industriell automatisering og 
computer software hertil; kontrollpaneler; 
hastighetsstyreanordninger. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske motorer og av elektroniske styresystemer til 
elektriske motorer. 
41 Undervisning; ledelse og administrasjon of 
trening og opplæring; ledelse og administrasjon av 
seminarer og kollokvier og arbeidsgrupper; utvikling og 
formidling av undervisningsinformasjon og -materiale. 
42 Teknisk rådgivning og tjenesteytelser utført av 
en ingeniør eller en annen høyt kvalifisert ekspert 
innenfor områdene elektriske motorer og elektroniske 
styresystemer til elektriske motorer; dokumentasjon, 
lagring og styring av bilder og/eller måledata i forbindelse 
med forannevnte ytelser; tilveiebringelse og analyse av 
konstruksjons- og tekniske data, nemlig måledata for 
maskiner, elektriske driv, konvertere, transmisjonsgear 
og elektriske motorer til maskiner; 
computerprogrammering; analyse av computersystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229654 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500423 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.16 US 78/451,966 
(540) Gjengivelse av merket: 

KARANTES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KARANTES 

(730) Innehaver: 
 Eagle Eye Imports LLC , 300 East Long Lake Road, 

Suite 311, MI48304 BLOOMFIELD HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Viner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229655 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500424 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Zariflo 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc , 980 Great West Road, 

TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229656 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500425 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZARIFLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZARIFLO 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Plc , 980 Great West Road, 

TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229657 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500427 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Skattkammeret Suldal 

(730) Innehaver: 
 Suldal Utvikligsselskap AS , Postboks 8, 4239 SAND, NO

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utarbeidelse 
og publisering av reklametekster; oppdatering av 
reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; 
markedsstudier; organisering av messer for salg og 
markedsføring; organisering av utstillinger for handels- og 
reklameformål; on-line annonsering på datanettverk; 
utleie av reklameplass; utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklamemateriell; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; 
bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; 
forretningsinformasjoner; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; handelsinformasjon; bistand for 
ledelse av handels- eller industribedrifter; konsultasjoner 
for bedrifts- og forretningsledelse; analyse av 
kostnadspriser; rasjonaliseringsekspertise; rådgivning for 
rasjonalisering av forretninger; forretningsevaluering; 
økonomisk planlegging; regnskapsanalyser; statistisk 
informasjon; innsamling og systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; administrasjon av 
dataarkiver; datasøk i datafiler for andre; 
omflyttingstjenester; arbeidsformidling; arbeidskontorer; 
konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering; 
personellutvelgelse; utarbeidelse av lønningslister; 
kontortjenester; sekretærtjenester; kopiering; 
telefonsvarertjeneste for fraværende abonnenter; 
regnskapsførsel; regnskapskontroll; økonomiske 
beregninger. 
36 Avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; 
avbetalingslån; bestyrelse, forpaktning, omsetting, utleie 
og formidling av fast eiendom; boligformidling; 
finansanalyser; finansiell virksomhet; 
finansieringstjenester; finansiell sponsorvirksomhet; 
finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; 
finansieringsevaluering; finansinformasjon; 
finansrådgivning; fondsinvesteringer; 
forsikringsrådgivning; garantier; kausjon; 
husleieinnkreving; kapitalfond; kapitalinvesteringer; 
konsulentbistand i skattespørsmål; lån; utleie av kontorer.
41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
instruksjon; organisering av konkurranser; organisering 
og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, 
seminarer og symposium; praktisk opplæring; 
undervisning; informasjon vedrørende utdannelse; 
publisering av elektroniske tekster og bilder on-line; 
utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; yrkesveiledning. 
42 Industriell analyse; design og utvikling av 

dataprogrammer;juridiske tjenester;industriell analyse; 
design og utvikling av dataprogrammer; juridiske 
tjenester; opprettelse og vedlikehold av websider for 
andre; webhotell; kvalitetskontroll; ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og -systemer; 
planlegging og rådgiving vedrørende bygging; rådgivning 
for immateriell eiendomsrett; lisensiering av 
eiendomsrett. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229658 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500429 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZEN 

(730) Innehaver: 
 Zen SA Industria Metalurgia , Rua Guilherme Steffen 65, 

88355-100 BRUSQUE, CS, BR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Lagere, startere, remskiver og vifter og vifter for 

kjøretøy. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229659 
(151) Reg.dato.: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Søknadsnr.: 200500445 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Apeland 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Apeland 

(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  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229660 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501147 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 colefruse 

(730) Innehaver: 
 Colefruse S.A , Plaza Santa Faz 1, San Juan Alicante, 

03550 ALICANTE, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Bearbeidede mandler, nøtter og tørrete frukter 

unntatt ristet korn/mais. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229661 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501134 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 R YENI RAKI TEKEL 

(730) Innehaver: 
 Mey Alkollü Ickiler Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi , 

Büyükdere Caddesi No 71,  Kat 1 Maslak Sisli,  
ISTANBUL, TR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker, herunder raki. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229662 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501135 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YENIRAKI 

(730) Innehaver: 
 Mey Alkollü Ickiler Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi , 

Büyükdere Caddesi No 71,  Kat 1 Maslak Sisli,  
ISTANBUL, TR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker, herunder raki. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229663 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501136 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEKIRDAG RAKISI TEKEL 

(730) Innehaver: 
 Mey Alkollü Ickiler Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi , 

Büyükdere Caddesi No 71,  Kat 1 Maslak Sisli,  
ISTANBUL, TR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker, herunder raki. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229664 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501137 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEKEL BUZBAG 

(730) Innehaver: 
 Mey Alkollü Ickiler Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi , 

Büyükdere Caddesi No 71,  Kat 1 Maslak Sisli,  
ISTANBUL, TR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker, inkludert viner. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229665 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501154 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yatzi 

(730) Innehaver: 
 Nedre Slottsgate 2 Bar AS , Akersgata 35, 0158 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Restaurant, bar, nattklubber. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229666 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501155 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MWU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MWU 

(730) Innehaver: 
 Thorsman & Co AB , Box 1010, 61129 NYKÖPING, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Kanaler og rørføringer laget hovedsakelig av 
metall med plast for kanalisering av rør eller ledninger for 
elektriske strømkabler, telekommunikasjonskabler og 
andre kabler og for kanalisering av rør og andre 
ledninger for gasser og væsker; monteringsstykker og -
artikler laget av metall; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
9 Elektriske tilkoplingsadaptere og 
tilkoplingsbokser og deler og tilbehør dertil. 
11 Belysningsapparater og -installasjoner. 
20 Kanaler og rørføringer laget hovedsakelig av 
plast med metall for kanalisering av rør eller ledninger for 
elektriske strømkabler, telekommunikasjonskabler og 
andre kabler og for kanalisering av rør og andre 
ledninger for gasser og væsker, monteringsstykker og -
artikler av plast; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229667 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501500 
(220) Inndato: 2005.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAKE AWAYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAKE AWAYS 

(730) Innehaver: 
 Charles Worthington Hair & Beauty Company Ltd , 7 

Percy Street, W1P9FB LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Preparater for hår; hårvann; sjampo, balsam; 

kremer, oljer, geleer, skum, voks og lakk; hårfargemidler; 
preparater for hårkrølling. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229668 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501513 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lederrapporten 

(730) Innehaver: 
 Unicus Data AS , Postboks 453, 6401 MOLDE, NO 

(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, 
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. 
35 Arbeidsformidling; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; rådgivningstjenester for 
forretningsledelse; analyse av kostnadspriser; innsamling 
og systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
faglige konsultasjoner om forretninger; utarbeidelse av 
lønningslister; forretningsopplysninger; konsulent-
virksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskaps-
analyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; 
utarbeidelse av skatteberegning; fjernsynsreklame; public 
relation (PR-virksomhet); gallupundersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229669 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501124 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1.6 one.6 

(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 Alkoholholdige drikker, inkludert viner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229670 
(151) Reg.dato.: 2005.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.26 

(210) Søknadsnr.: 200501515 
(220) Inndato: 2005.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HJEM TIL DERE 

(730) Innehaver: 
 Hjem til dere AS , Nils Lauritssønsv. 34, 0870 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Levering av dagligvarer til husholdninger fra 

egen butikk. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229671 
(151) Reg.dato.: 2005.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.27 

(210) Søknadsnr.: 200500066 
(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:  
 S 

(730) Innehaver: 
 Apoteket St Georg AS , Bogstadveien 34, 0366 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske 

preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229672 
(151) Reg.dato.: 2005.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.27 

(210) Søknadsnr.: 200501411 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWIXINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWIXINO 

(730) Innehaver: 
 Masterfoods AS , Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; 
melk og melkedrikker; produkter bearbeidet for konsum 
og hovedsakelig bestående av de forannevnte varer. 
30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, 
drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og 
næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og 
konditorvarer, deigvarer, sjokolade og konfektyrer; is, 
spiseis; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; krydder; produkter bearbeidet for konsum og 
hovedsakelig bestående av de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229673 
(151) Reg.dato.: 2005.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.27 

(210) Søknadsnr.: 200501418 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWIXETTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWIXETTO 

(730) Innehaver: 
 Masterfoods AS , Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; 
melk og melkedrikker; produkter bearbeidet for konsum 
og hovedsakelig bestående av de forannevnte varer. 
30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, 
drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og 
næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og 
konditorvarer, deigvarer, sjokolade og konfektyrer; is, 
spiseis; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; krydder; produkter bearbeidet for konsum og 
hovedsakelig bestående av de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229674 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500437 
(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:  
 ik internettkatalogen.no 

(730) Innehaver: 
 Internettkatalogen NO AS , Postboks 4677 Nydalen, 

0405 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229675 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200408657 
(220) Inndato: 2004.08.26 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.30 DE 30444244.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALU BEAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALU BEAM 

(730) Innehaver: 
 DaimlerChrysler AG , Epplestrasse 225, 70567 

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Maling, lakker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229676 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200408937 
(220) Inndato: 2004.09.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUTTERPUPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUTTERPUPS 

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc , 1515 Broadway, NY10036 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Lyd, video og dataopptaks- og 

avspillingsapparater for lagring, opptak, overføring og 
avspilling av lyd og/eller bilder; underholdningsapparater 
for spill for bruk med fjernsynsskjerm eller videomonitor; 
computeriserte eller elektroniske 
underholdningsapparater; mynt- eller pollettopererte 
elektriske eller elektroniske underholdningsapparater; 
computer software; computerspill; elektroniske spill; 
videospill; CD-ROM spill; audio output spill; spillkassetter 
for computervideospill og video output spillmaskiner; 
computerspillkassetter; computerspillprogrammer; 
computerspillmagnetbånd; lyd- og videoopptak; 
fonografiske opptak; opptak; kinematografiske og 
fotografiske filmer; spillefilmer og videotaper; MP3 
spillere; digitale kameraer; mobiltelefoner og alle typer av 
trådløst mobiltelefonutstyr og - tilbehør herunder deksler 
til mobiltelefoner; nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, 
grafikk, spill og videobilder for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; 
mobilkommunikasjonsinnretninger som tillater 
stemmegivning og mottak av stemme- og tekstmeldinger 
med andre trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; 
solbriller/briller; magnetiske databærere med bilder 
og/eller lyd; laserdisker; videodisker, CD, CD-ROMs; CD-
i's; DVD, magnetbånd; videokassetter; kassetter, kort 
med spillefilm, nyheter, sport og fjernsynsserier, 
dokumentarer, spillshow, varieteer, virkelighetsbaserte 
fjernsynsforestillinger, animasjoner, konserter og andre 
fremføringer; minnebærere; interaktive kompaktdisker og 
CD-ROMs; bærebokser for kassetter og kompaktdisker; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varene; interaktive 
elektroniske spill for bruk med computere, 
underholdningsspillmaskiner; videospill, separate 
videospillmaskiner som benytter CD-ROMs, separate 
videospillmaskiner, separate autio-output spillmaskiner. 
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; kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper; klisjeer; blader; tidsskrifter; bøker og 
aviser; papir- og pappartikler; skrivesaker; blyanter, 
penner, notatblokker, skriveblokker, hilsningskort, 
overføringsbilder (delcalcomanias); små figurer 
(statuetter) av pappmache; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; kontormaskiner og 
skrivemaskiner; trykte publikasjoner; hefter, kataloger; 
håndbøker; bæreposer; papirbagger; flygeblader; 
brosjyrer; nyhetsblader; trykte programmer; tegnestifter; 
malerpensler; viskelær; linjaler; blyantspissere, pennaler 
og etuier; blyantholdere; postere; fotoalbum; ringpermer; 
mapper; kladdebøker; dagbøker; kalendere; postkort; 
klistremerker, blanke ark, presangkort; etiketter; 
kladdepapir, papiremballasje, silkepapir, trykkpapir, 

billetter, innpakningspapir, skrivepapir, papp, trykte 
computerprogrammer; papirbånd og -kort for bruk ved 
databehandling; deler og tilbehør for forannevnte varer. 
25 Yttertøy; sportsklær; fritidsklær; ledige klær; 
badetøy; natt-tøy; fottøy og hodeplagg; T-skjorter; belter 
(bekledning); skjerf; jakker; dresser; bukser; skjørt; 
strømpebukser og trikoter; slips; hansker; sweatere; 
kjoler; bluser; skjorter; hatter og luer; capser; støvler; sko; 
tøfler. 
28 Leker, spill og leketøy, brettspill; sportsartikler. 
38 Fjernsyn/kringkasting; kringkastings- og 
telekommunikasjonstjenester; kabel og 
satellittoverføringstjenester; tjenester vedrørende 
trådløse mobiltelefoner; tilveiebringelse av nedlastbare 
ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og 
informasjon for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger; tilveiebringelse av 
trådløs overføring av opplasting og nedlasting av 
ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder, 
informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til 
en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning, sending og 
mottak av tale og tekstmeldinger mellom trådløse 
mobilkommunikasjoner; fremskaffelse av online 
stemmesystemer via Internett eller en trådløs 
kommunikasjonsinnretning; Internett-tjenester som 
inkluderer kommunikasjonstjenester, nemlig overføring 
av uavbrutt lyd og audiovisuelle opptak via Internett. 
41 Utdannelsesvirksomhet, undervisningstjenester 
og opplæringsvirksomhet, underholdnings-, sportslige og 
kulturelle tjenester, inkludert produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og levende 
underholdningsinnslag; produksjon av animasjonsfilmer 
og fjernsynsinnlslag; tjenester relatert til kinoer, film- og 
fjernsynstudioer; tjenester relatert til levende 
filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og til levende 
underholdningsopptredener og show, tjenester relatert til 
publikasjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
fjernsynsprogrammeringstjenester til flerbrukere via 
world-wide-web eller internett eller andre online 
databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisutdelingsshow; komedieshow, spillshow og 
sportsbegivenheter med publikum som er kringkastet 
direkte eller kringkastet etter opptak; levende 
musikkonserter; fjernsynsnyhetsshow; arrangering av 
talentkonkurranser og musikk-og fjernsynsprisutdelinger; 
arrangering og presentasjon av visninger med 
underholdning relatert til stil og moter; tilveiebringelse av 
informasjon på området underholdning ved hjelp av et 
globalt computernettverk; underholdningstjenester for 
stemmegivning og mottak av stemme- og tekstmeldinger 
mellom trådløse kommunikasjonsinnretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229677 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200110193 
(220) Inndato: 2001.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETTO 

(730) Innehaver: 
 Dansk Supermarked A/S , Bjødstrupsvej 18, Holme, 8270 

HØJBERG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av dagligvarer via supermarkeder eller 

informasjonsnettverker (internett), oppstilling, for andre, 
av et utvalg av dagligvarer slik at kunder på en 
hensiktmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229678 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200411077 
(220) Inndato: 2004.08.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICTORY SPA more than a bath 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICTORY SPA more than a bath 

(730) Innehaver: 
 Morten Tønsager, Nils Hansensvei 14, 0667 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; badeanlegg, 
badeapparater, badekar, bekledning for badekar, 
sittebadekar, boblebadekar, bærbart kurbad (Spa), 
dusjinstallasjoner, dusjkabinetter, flyttbare kabinetter for 
tyrkerbad, dusjpaneler; sanitære apparater, innretninger 
og installasjoner; saunainstallasjoner; damp- og 
massasjekabiner; deler og tilbehør til de forannevnte 
varer. 
19 Monumenter (ikke av metall), badekabinetter, 
ikke av metall; svømmebassenger, ikke av metall. 
35 Salg av de overfor nevnte varer i kl. 11 og 19. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229679 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501116 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Single RING 

(730) Innehaver: 
 Kate Elin Østebøvik, Østeinstad, 5567 

SKJOLDASTRAUMEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 14 Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, 
ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, ringer 
(smykker), smykker, edle stener; bijouterivarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229681 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501123 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREEN Glavspirttrest MARK 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiju , 

Mukomolnyi pr, bldg.1, 123290 MOSCOW, RU 
(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), herunder 
vodka. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229683 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501133 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.25 CA 1244809 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Heli-One 

(730) Innehaver: 
 CHC Helicopters International Inc , 4740 Agar Drive, 

V7B1A3 RICHMOND BC, CA 
(740) Fullmektig: 

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

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

vedlikeholds støttetjenester, overhaling og installasjons 
tjenester angående helikoptre. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229684 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501393 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARRIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARRIVA 

(730) Innehaver: 
 Arriva AS , Storebø Eidsbøen, 5392 STOREBØ, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; brosjyrer: trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater). 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229685 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501153 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(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: 
 Teknos Group OY , Pl 107, 00371 HELSINKI, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
37 Tjenester for profesjonelle vedrørende 
malingstilbydende produktinformasjon samt informasjon 
relatert til planleggingsarbeid og utvelgelse av 
malingssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229686 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200413324 
(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:  
 FJORDSWEAR 

(730) Innehaver: 
 Øyvind Heen, Elgfaret 41, 1415 OPPEGÅRD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229687 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500477 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.07 EM 4012902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 safeHouse habitats 

(730) Innehaver: 
 Safehouse Habitats (Scotland) Ltd , Units 4 & 5, 

Bowbridge Works, DD37SH DUNDEE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sikkerhetsapapparater for industriell bruk; 

sikkerhetsapparater til bruk ved off-shore, olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsmiljøer; industrielle 
sikkerhetsapparater for beskyttelse av arbeidere mot 
skader og ulykker. 
19 Bærbare/transportable beskyttelsesrom for 
bruk i off-shore, olje- og gassundersøkelses- og 
utvinningsmiljøer; flammehemmende bygningsmaterialer.
22 Midlertidige konstruksjoner laget av tekstiler; 
presenninger, telt, gulv/underlag, barduner og tau; 
midlertidige konstruksjoner bygget av fleksible 
modulpaneler. 
37 Inspeksjon av olje- og gassundersøkelses- og 
utvinningsinstallasjoner forut for reparasjoner; utleie av 
apparater for bruk i reparasjon av olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsinstallasjoner; utleie av 
luftkompressorer; utleie av anlegg og utstyr for 
reparasjonsformål; utleie av stillasmaterialer; informasjon 
og rådgivningstjenester relatert til de foregående 
tjenester; prosjektledelse relatert til reparasjon av olje- og 
gassundersøkelses-og utvinningsinstallasjoner. 
42 Design- og rådgivningstjenester relatert til 
sikkerhetsapparater for bruk på olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsinstallasjoner; 
prosjektledelse (teknisk støtte). 
45 Utleie av sikkerhetsapparater for industriell 
bruk; utleie av bærbare/transportable beskyttelsesrom 
(sikkerhetsapparater) til bruk i offshore olje- og 
gassundersøkelses- og utvinningsmiljøer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229688 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500480 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMERICAN BEAUTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMERICAN BEAUTY 

(730) Innehaver: 
 BeautyBank Inc , 767 Fifth Avenue, NY NEW YORK, US 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229689 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501089 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OAR Oslo-Akershus Rørleggerbedrift as 

(730) Innehaver: 
 Oslo - Akershus Rørleggerbedrift AS , Ole Deviks vei 38, 

0668 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Strandenæs , Drammensvn 20 C, 0255 
OSLO, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

38 
 

(111) Reg.nr.: 229690 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501165 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(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: 
 Independent Oil Tools ASA , Midtgårdveien 30, 4065 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Utleie av boreutstyr til oljeplattformer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229691 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501506 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPLEKJEKK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EPLEKJEKK 

(730) Innehaver: 
 Kristin Berge, Eggeveien 34, Klinkenberg, 3520 

JEVNAKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Vesker, bager. 
25 Klær, hodeplagg, fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229692 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501067 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFA 

(730) Innehaver: 
 Safe Media Co Ltd , 15Fl Dongwon Securities Bldg., 98-4 

Garakbon-dong, Songpa-gu, 138-717 SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Lydopptakere (unntatt for filmer); platespillere; 

jukebokser og plateautomater for musikk; apparater for 
lydopptak; apparater for lydgjengivelse; CD-spillere; 
DVD-spillere; MP3-spillere; programvarer (innregistrerte 
EDB programmer); bærbare datamaskiner; 
reisedatamaskiner; datamaskiner; personlige digitale 
assistenter (PDA). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229693 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501634 
(220) Inndato: 2005.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WASSILY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WASSILY 

(730) Innehaver: 
 Knoll International SpA , Via G. Marcora 11, 20121 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

 Thommessen Krefting Greve Lund AS , Postboks 1484 
Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Stoler, lenestoler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229694 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501069 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TERRANO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TERRANO 

(730) Innehaver: 
 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co, Ltd) 

, Yokohama-shi,  KANAGAWA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler, 

varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre 
arbeidskjøretøyer, samt deres konstrukjsjonsdeler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229695 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501070 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIAZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIAZ 

(730) Innehaver: 
 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co, Ltd) 

, Yokohama-shi,  KANAGAWA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler, 

varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre 
arbeidskjøretøyer, samt deres konstrukjsjonsdeler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229696 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200409643 
(220) Inndato: 2004.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDS 3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EDS 3 

(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 Medisinske innretninger i form av shunter og 

katetere til drenering av kranialvæske; kranialvæske 
dreneringssystem. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229697 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200410646 
(220) Inndato: 2004.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FISK 

(730) Innehaver: 
 Nortlander A/S , Vedbæk Strandvej 465, 2950 VEDBÆK, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker, herunder vodka, bittere 

og likører 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229698 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200410909 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ii Ingeniørenes Innkjøpsbok 

(730) Innehaver: 
 Økonomisk Literatur Norge AS , Postboks 457, Sentrum, 

0104 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  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229699 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500569 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALEXAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TALEXAR 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

forebygging og behandling av sykdommer og 
forstyrrelser i luftveisystemet, sentralnervesystemet, ytre 
nervesystemet, kardiovaskulærsystemet, gastro-tarm-
systemet; farmasøytiske preparater og substanser for 
bruk i smertekontroll, anestesi, onkologi, infeksjon, 
betennelse, urologi, gynekologi; farmasøytiske preparater 
og substanser for behandling og forebygging av diabetes.

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229700 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200410929 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.30 EM 003780161 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Elsam essential energy 

(730) Innehaver: 
 Elsam A/S , Overgade 45, 7000 FREDERICIA, DK 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 
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. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 
40 Bearbeiding av materialer. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229701 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500720 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUBUSTAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUBUSTAT 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd , Dansom Lane, 

HU87DS HULL, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229702 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200411142 
(220) Inndato: 2004.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.27 US 78/426,541 
(540) Gjengivelse av merket: 

VSIZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VSIZE 

(730) Innehaver: 
 Percardia Inc , 10 Al Paul Lane, Suite 202, NH03054 

MERRIMACK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske instrumenter og utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229703 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500724 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIBIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIBIANE 

(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  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229704 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501490 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Eding Eiendom AS 

(730) Innehaver: 
 Eding Eiendom AS , Postboks 220, 2151 ÅRNES, NO 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229705 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200411547 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Maximun 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Maximun 

(730) Innehaver: 
 Lifeline AS , Postboks 98, Stovner, 0913 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advance Consulting AS , Televeien 3, 4879 GRIMSTAD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske og vetrinære preparater. 
10 Vetrinære apparater og instrumenter. 
42 Vitenskapelig forskningstjenester for 
medisinske og vetrinære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229706 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501507 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lund Kjøre & Rideklubb 

(730) Innehaver: 
 Lund Kjøre & Rideklubb , Tangeland, 4460 MOI, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 

klasser, senge- og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229707 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200412370 
(220) Inndato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITAFILM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VITAFILM 

(730) Innehaver: 
 A Bit of Magic film- og videproduksjon AS , 

Kunnskapsparken Hedemark, Brugata 50, 2321 HAMAR, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Dokumentasjon (oppdatering av reklame), 

fjernsynsreklame, demonstrasjoner av varer, 
forretningsinformasjoner, Public Relation, feklame 
(fjernsyns-), reklame (radio-), publisering av 
reklametekster, reklamebyråer, reklametekster 
(utarbeidelse av -), reklamevirksomhet, salgsfremmende 
tjenester, transkripsjon. 
38 Fjernsynssendinger, overføring av beskjeder 
og bilder ved datamaskiner, satellittoverføring. 
41 Videofilming, filmproduksjon, filmproduksjon på 
videobånd, filmstudioer, digital bildebearbeidelse, 
dubbetjenester, fjernsynsunderholdning, fotografering, 
kinematografiske apparater og tilbehør (utleie av -), 
lydopptak (utleie av -), produksjon av fjernsynsprogram, 
redigering av videobånd, teksting [for film og fjernsyn], 
undervisning, underholdningsinformasjon, 
underholdningsvirksomhet; utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsradioer, utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør, utleie av 
videokameraer. 
42 Konvertering av data eller dokumenter fra 
fysisk til elektronisk media, datamaskiner (utleie av -), 
design av computersystemer, grafisk formgiving, 
installasjon av dataprogrammer, programmering for 
datamaskiner, utleie av software, vedlikehold av 
dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse 
av websider for andre, webhotell [tilby vertsserver for 
andres hjemmesider]. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229708 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200412858 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLORISIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLORISIA 

(730) Innehaver: 
 Actial Farmacêutica Lda , Rua dos Ferreiros 260, 9000-

082 FUNCHAL, PT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medisinske preparater, i særdeleshet for 

vaginal administrering. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229709 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500483 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAILEY TRAILERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAILEY TRAILERS 

(730) Innehaver: 
 Nils A Mørk Maskin AS , Bjerke Gård, Solbergveien 4, 

1408 KRÅKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Landbruksredskaper. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229710 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500485 
(220) Inndato: 2005.01.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KANE TRAILERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KANE TRAILERS 

(730) Innehaver: 
 Nils A Mørk Maskin AS , Bjerke Gård, Solbergveien 4, 

1408 KRÅKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Landbruksredskaper. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229711 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500741 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAMALICIOUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAMALICIOUS 

(730) Innehaver: 
 A/S af 21 November 2001 , Fredsskovvej 5, 7330 

BRANDE, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229712 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500744 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EP I EuroProcessing International 

(730) Innehaver: 
 EuroProcessing International ASA , Postboks 698, 

Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, regnemaskiner, minibanker; 
maskiner for telling og sortering av penger; betalingskort, 
herunder bankkort og kredittkort; magnetiske 
identitetskort; magnetkort; kort med integrerte kretser; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; computer periferiutstyr; elektroniske 
publikasjoner. 
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet, 
herunder minibanktjenester og betalingsterminaler; 
nettbanktjenester; elektroniske betalingstjenester; 
debetkort-tjenester; utstedelse av betalingskort; 
kredittkort-tjenester; finansinformasjon og -rådgivning; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; programmering for 
datamaskiner; utleie av datamaskiner; vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; teknisk ekspertise. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229713 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200412860 
(220) Inndato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PESTPATROL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PESTPATROL 

(730) Innehaver: 
 Computer Associates Think Inc , One Computer 

Associates Plaza, NY11749 ISLANDIA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229714 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500745 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EuroProcessing International 

(730) Innehaver: 
 EuroProcessing International ASA , Postboks 698, 

Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, regnemaskiner, minibanker; 
maskiner for telling og sortering av penger; betalingskort, 
herunder bankkort og kredittkort; magnetiske 
identitetskort; magnetkort; kort med integrerte kretser; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; computer periferiutstyr; elektroniske 
publikasjoner. 
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet, 
herunder minibanktjenester og betalingsterminaler; 
nettbanktjenester; elektroniske betalingstjenester; 
debetkort-tjenester; utstedelse av betalingskort; 
kredittkort-tjenester; finansinformasjon og -rådgivning; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; programmering for 
datamaskiner; utleie av datamaskiner; vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; teknisk ekspertise. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229715 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500747 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAVAQUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAVAQUE 

(730) Innehaver: 
 Drinorck Trader Corp , Juncal 1355, Escritorio 907,  

MONTEVIDEO, UY 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229716 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500750 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 selbu blå norsk blåmuggost fra selbu 

(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; 
ost; 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. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229717 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500755 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STIMOROL OXYGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STIMOROL OXYGEN 

(730) Innehaver: 
 Dandy A/S , Hjulmagervej 4B, 7100 VEJLE, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Ikke-medisinske konfektryrer og sukkerholdige 
konfektyrer inkludert tyggegummi. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229718 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500756 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SvamPeBob Firkant 

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc , 1515 Broadway, NY10036 

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Teatralske eller musikalske lydopptak eller 

video opptak; solbriller; magneter; alle typer trådløs 
mobiltelefonutstyr og -tilbehør, mobiltelefondeksler; 
ringetoner i form av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, 
grafikk, videobilder for trådløse 
mobilkommunikasjonsinnretninger, fremskaffelse av 
trådløs overføring av opplastbare og nedlastbare 
ringetoner, lyd, musikk, MP3, grafikk, videobilder, 
informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til 
en trådløs mobiltelekommunikasjonsinnretning; 
avstemming og mottak av stemme- og tekstmeldinger 
mellom trådløse kommunikasjonsinnretninger; 
videospillprogrammer innspilt på kassetter, disker, CD-
ROM, tape og minidisker; computerspillprogramvarer 
innspilt på disker, CD-ROM og minidisker. 
16 Trykksaker, nemlig skrivepapir og løsarkpapir, 
serier av skjønnlitteratur, tegneserier, nemlig 
tegneseriebøker, dekaler, klistremerker for støtfangere, 
visittkort, notatkort, plakater, permer, blyanter, penner, 
kalendere. 
25 Badedrakter, badekåper og morgenkåper, 
strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, kåper og 
frakker, sokker, fottøy, bandannaer, gensere, 
halloweenkostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, 
øremuffer, slips og halstørklær, pyjamaser, bukser, 
skjorter, treningsgensere og T-skjorter, skiklær, slacks, 
solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, rullekrager 
og polokrager, undertøy, vester, antrekk for oppvarming, 
hodeplagg. 
28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, dart, dukker, 
myke dukker; actionfigurer og tilbehør dertil; separate 
videospillmaskiner som bruker CD-ROM, separate 
videospillmaskiner, separate audio output spillmaskiner 
og brettspill; sportsartikler, nemlig golfkøller, baller for 
baseball, fotballer, baller for små racketer, aktivitetsballer, 
balltrær for baseballspill; juletrepynt. 
30 Brød, kuvertbrød, ballongtyggegummi, pynt til 
sukkertøykaker, spiselig kakepynt, kakeblandinger, 
kaker, kake- og sjokoladebasert fyll for paier og kaker, 
sukkertøy, sukkertøybelagt popcorn, karamellpopcorn, 
karameller, kornbaserte småretter, puffet mais med 

ostesmak, tyggegummi, sjokoladechips, maischips, chips 
basert på mel, sjokolade, nøtter med sjokoladetrekk, 
sjokoladestrø, sirupsaktig sjokolade, sjokoladepynt, 
kakaoblandinger, kremmerhus for iskrem, småkaker, 
maiskrøller, kjeks og ostekombinasjoner, kjeks, 
ferdiglaget mat i form av mat formet som stenger basert 
på korn, glasur, fruktpaier, smakstilsatt og søtet gelatin, 
granolabasert spiselige stenger, varm sjokolade, poppet 
popcorn, saltstenger, puddinger, vafler; iskrem, ismelk, 
smakstilsatt is, frosne søtsaker, frossen yoghurt, frossen 
vaniljepudding og eggekrem. 
41 Underholdningstjenester i form av vedvarende 
fjernsynsprogrammer med animasjoner; fremskaffelse av 
informasjon på området underholdning ved hjelp av et 
globalt computernettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229719 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500758 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KRISTIAN AND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KRISTIAN AND 

(730) Innehaver: 
 Noroff AS , Kirkegaten 22, 4612 KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Produkter og varer av papir, papp, trykksaker, 

fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, 
klisjeer. 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt av 
andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, 
tenings- og paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige 
rør (ikke metall). 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker og 
reiseutstyr, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvfletting, hom, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer eller plast. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
beholdere; kammer og svamper, børster, glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt av andre klasser). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
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-, hageprodukter- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til 
dyr; malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
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. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229720 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500759 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LILLE AND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LILLE AND 

(730) Innehaver: 
 Noroff AS , Kirkegaten 22, 4612 KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Produkter og varer av papir, papp, trykksaker, 

fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, 
klisjeer. 
17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt av 
andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, 
tenings- og paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige 
rør (ikke metall). 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker og 
reiseutstyr, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvfletting, horn, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer eller plast. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
beholdere; kammer og svamper, børster, glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt av andre klasser). 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
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-, hageprodukter- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og 
såvarer, naturlige ålanter og blomster; næringsmidler til 
dyr; malt. 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
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. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229721 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500763 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.05 EM 004109815 
(540) Gjengivelse av merket: 

AJAX PROFESSIONAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX PROFESSIONAL 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

midler til rengjøring, polering, -flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229722 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500764 
(220) Inndato: 2005.01.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GENA 

(730) Innehaver: 
 Ragne Kristin Bentsen Farmen, Johannes Johnsensgate 

12, 4021 STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Kontortjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning. Analyse av kroppsvæsker (blod, urin og celler) 
for DNA-profiler til person identifisering og 
sykdomstesting; rusmiddeltesting. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229723 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500765 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.05 EM 004109831 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AJAX PRO 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

midler til rengjøring, polering, -flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229724 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500766 
(220) Inndato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Taboca 

(730) Innehaver: 
 Taboca AS , Postboks 2325, 0201 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Einar Heiberg, c/o Advokatfirmet Seland, Blikom & Co 

DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp, plastemballasje og varer laget av 
disse materialer, samt trykksaker. 
34 Tobakksprodukter, herunder snus. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229725 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500767 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 good skin 

(730) Innehaver: 
 BeautyBank Inc , 767 Fifth Avenue, NY NEW YORK, US 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 



 registrerte varemerker 2005.12.05 - 49/05

 

51 
 

(111) Reg.nr.: 229726 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500776 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CYLATRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CYLATRON 

(730) Innehaver: 
 Schering-Plough Ltd , Weystrasse 20, 6000 LUCERNE 6, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider; langtidsvirkende bredspektret antivirale og 
immuno- modulerende stoffer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229727 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500778 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRUPICA 

(730) Innehaver: 
 Kumiai Chemical Industry Co Ltd , 4-26 Ikenohata 1-

chome, Taito-ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Herbicider, fungicider, insektsdrepende midler, 

gro- og spiredrepende midler (germicider), miticider, 
nematocider. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229728 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500780 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRONTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRONTER 

(730) Innehaver: 
 Fronter AS , Kongensgate 24, 0153 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, fotografiske, og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
computer periferiutstyr; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
organisering og ledelse av kurs, kollokvium, konferanser, 
kongresser, praktiske seminarer; praktisk opplæring ved 
demonstrasjon; korrespondanseundervisning; 
utdannelsesvirksomhet via Internett; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner, dataprogrammer og software; utarbeidelse 
av Internettbaserte læringsplattformer, 
prosjektstyringsverktøy og samarbeidsverktøy; 
supporttjenester relatert til datamaskiner, 
dataprogrammer og Internettbaserte programmer; utleie 
av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold av 
datamaskiner og dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider 
for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229729 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500781 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZDA 

(730) Innehaver: 
 Zinifex Ltd , Level 15 Royal Domain Centre, 380 St Kilda 

Road, VIC3004 MELBOURNE, AU 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Sink og legeringer hvor sink er dominerende. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229730 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500782 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZINKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZINKA 

(730) Innehaver: 
 Zinifex Ltd , Level 15 Royal Domain Centre, 380 St Kilda 

Road, VIC3004 MELBOURNE, AU 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Sink og legeringer hvor sink er dominerende. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229731 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200413306 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.23 US 598839 
(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: 
 Stheno Corp , 311 Ferst Drive, N.W., Suite L1362, 

GA30332 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektronisk testeutstyr som benytter optiske 

sensorer for å teste flytende stoffers egenskaper. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229732 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500783 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mariela FRISØR Fashion and style... 

(730) Innehaver: 
 Jim Åge Nilsen, Postboks 39, 8088 BODØ, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Hud- og hårpleieprodukter. 
35 Salg av hud- og hårpleieprodukter. 
44 Frisørsalonger. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229733 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500784 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPRESOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IPRESOURCE 

(730) Innehaver: 
 IPRES Norway AS , Nedre Vollgate 4, 0158 OSLO, NO 

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

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

 9 Dataprogrammer og computer software; 
magnetiske databærere; dataprogrammer og computer 
software for administrasjon av petroleumsressurser; 
dataprogrammer og computer software for lagring og 
rapportering av data knyttet til olje- og gassreserver; 
rapporteringssystemer for olje- og gassreserver; 
databasesystemer for registrering av olje- og 
gassreserver. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige 
konsultasjoner og ekspertise vedrørende geologi, 
geofysikk, reservoarteknikk, produksjonsteknikk; 
prosjektadministrasjon vedrørende olje- og gassleting og 
olje- og gassproduksjon; EDB-programmering; utvikling, 
design, oppdatering og vedlikehold av computer software 
og dataprogrammer; utvikling, design, oppdatering og 
vedlikehold av databaser; ingeniørvirksomhet; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretning). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229734 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500785 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DNG WWW.dng-norge.no 

(730) Innehaver: 
 DNG Norge T Gunnlaugson AS , Postboks 41, 8301 

SVOLVÆR, NO 
(740) Fullmektig: 

 Stig E Mortensen, Postboks 500, 8301 SVOLVÆR, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner til fiskeflåten og fiskeindustrien. 
25 Bekledning til fiskeflåten og havbruksnæringen.
35 Salg av maskiner til fiskeflåten og 
fiskeindustrien, salg av bekledning til fiskeflåten og 
fiskeindustrien. 
37 Fabrikkinstallasjon av maskiner og anlegg i 
fiskeindustrien. 
42 Prosjektering av fabrikker og installasjoner i 
fiskeindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229735 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500787 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INGERS SPELTBRØD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INGERS SPELTBRØD 

(730) Innehaver: 
 Hverdagskost - Fibermat , v/Inger Kløkstad, 

Olsrødsvingen 25 B, 3150 TOLVSRØD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229736 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500790 
(220) Inndato: 2005.02.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STABBUR-KAVIAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STABBUR-KAVIAR 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; kaviar. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229737 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500791 
(220) Inndato: 2005.02.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERGHEIM EXPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERGHEIM EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 Tormod Hilmar Bergheim, Friggsveien 10, 0588 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. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229738 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500792 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOLASECA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOLASECA 

(730) Innehaver: 
 Bolaseca SA , Rosales 2 bis, 30565 MURCIA, LAS 

TORRES DE COTILLAS, ES 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske midler for absorbering av fuktighet fra 

luften. 
11 Apparater for ekstrahering av fuktighet fra 
luften ved absorbering eller lignende metoder. 
21 Ikke-elektriske husholdningshjelpemidler av 
plast samt beholdere for absorbering av fuktighet i 
omgivelsene. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229739 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500793 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIERRE ROBERT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIERRE ROBERT 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Undertøy, sokker og strømpebukser. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229740 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500898 
(220) Inndato: 2005.01.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PR FOR MEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PR FOR MEN 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Undertøy, sokker og strømpebukser. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229741 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200413307 
(220) Inndato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.06.28 JP 2004-59696 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

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

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

 3 Rensemidler for sykkelkjeder. 
6 Låser og nøkler for sykler. 
8 Håndverktøy (manuelt drevne). 
11 Lykter for sykler. 
18 Vesker, sadelbager, handlevesker, punger. 
21 Vannflasker. 
28 Sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229742 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200413344 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 cantus 

(730) Innehaver: 
 Vikarhjelpen AS , Postboks 216, 3502 HØNEFOSS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer og databehandlingsutstyr. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229743 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500062 
(220) Inndato: 2005.01.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITOR HIFOAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNITOR HIFOAM 

(730) Innehaver: 
 Unitor ASA , Drammensveien 211, 0277 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Brannslikningsmidler, herunder 
brannslukkende gasser, skum og pulver, brannsikre- og 
flammesikringspreparater 
9 Brannsikringsapparater- og installasjoner, 
sikkerhetsapparater. 
37 Inspeksjon og reparasjon av brann-, rednings- 
og sikkerhetsutstyr, inspeksjon og reparasjons av 
distbusjonssystemer til gasser. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229744 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500328 
(220) Inndato: 2005.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUANTI-TRAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUANTI-TRAY 

(730) Innehaver: 
 Idexx Laboratories Inc , One Idexx Drive, ME04092 

WESTBROOK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til industrielle og 

vitenskapelige formål; diagnostiske reagenser for 
vitenskapelig bruk og til forskning; diagnostiske 
reagenser for bruk ved påvisning og 
 
kvantifisering av bakteriell tetthet av likvide prøver. 
9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; 
automatiserte apparater for prøvehåndtering for 
vitenskapelig bruk og til forskning; automatiserte 
apparater for prøvehåndtering av bakteriell opptelling ved 
distribusjon av og forsegling av likvide prøver; brett og 
mikrobrønnplater med flere rominndelinger, hver for 
mottak av en andel av en prøve for testing. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229745 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500952 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSLO PATENTKONTOR AS 

(730) Innehaver: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229746 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500969 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.13 US 78531666 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERTECEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERTECEM 

(730) Innehaver: 
 Synthes (USA) , P O Box 1766, PA19301 PAOLI, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Beinsement. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229747 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500976 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 fast Scope Search 

(730) Innehaver: 
 Fast Search & Transfer ASA , Christian Fredriks Plass 6, 

0154 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), 
livredning og undervisning; apparater til opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske 
og optiske databærere, CD-ROM, CD-plater (audio-
video); salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; 
innregistrerte dataprogrammer, spesielt 
datasøkeprogrammer; software. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder,bilder og lyd;kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk. 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring 
av dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; 
faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229748 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500978 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORMARC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORMARC 

(730) Innehaver: 
 Park Air Systems AS , Oslo, NO 

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

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

 9 Antenner; avstandsmålere; kontrollapparater; 
monitor som databehandlingsmateriell; elektriske 
måleapparater; navigasjonsinstrument; overvåking av 
elektriske apparater; radioapparat; senderapparat for 
elektroniske signaler; sendeapparat for 
telekommunikasjon. 
38 Radiokommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229749 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200500980 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLS 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer (landkjøretøyer). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229750 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501060 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLC 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer (landkjøretøyer). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229751 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501079 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NYCOPLUS FERRO-RETARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NYCOPLUS FERRO-RETARD 

(730) Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS , Postboks 205, 1372 ASKER, NO 

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

dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn, vitaminer og vitaminpreparater, mineraler til 
medisinsk bruk, ferrosulfat. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229752 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501080 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHAKE.UP 

(730) Innehaver: 
 AS Norske Ord & Bilder Int , Postboks  2875 Tøyen, 0608 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Fysisk trening. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229753 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501081 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Barclays Bank plc , 54 Lombard Street, EC3P3AH 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater til opptak, overføring og/eller 

gjengivelse av lyd og/eller bilder; apparater til behandling 
av korttransaksjoner og data vedrørende dette og til 
behandling av betalinger; apparater til bekreftelse av data 
på magnetisk kodede kort; videoopptak; digitale 
videodisker; kassaapparater, regnemaskiner; apparater 
til innlesning, utlesning, oppbevaring og/eller behandling 
av data; computer software og dataprogrammer; 
computer hardware; magnetisk innkodede kort og 
(programmerbare) smartkort; 
telekommunikasjonsapparater; minibanker og 
pengeautomater; tyverialarmer; apparater og 
programmer for tilgang til internett og elektroniske 
mailtjenester; magnetiske databærere, optiske 
databærere og magneto-optiske databærere; CD'er, CD-
ROM'er, disker og bånd; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
16 Trykksaker; publikasjoner; bøker, hefter, 
brosjyrer, blader; manualer; papp- og plastkort; 
skriveinstnunenter; mapper og permer; 
dokumentmapper; kontorrekvisita (ikke møbler); 
reisesjekker, postanvisninger, pengeveksler og sjekker. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
fremvisningstjenester for markedsføring og varehandel; 
kompilasjon, produksjon og spredning av 
reklamemateriell; forretningsplanlegging, assistanse og 
ledelse for bedrifter; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; 
forretningesudersøkelser og forretningsevalueringer; 
omlokaliseringstjenester for bedrifter; regnskapsførsel og 
bokføring; vurdering av skatteforhold; forberedelse og 
komplettering av selvangivelser; informasjon vedrørende 
skatt; skatterådgivning og skatteplanlegging; 
bedriftskonsultasjoner og bedriftsrådgivning; informasjon 
vedrørende regnskapsførsel og bokføring; fremskaffelse 
av kontoutdrag; registrering, administrasjon og 
sekretariattjenester for virksomheter; reproduksjon av 
dokumenter; databehandlingstjenester; computerstyrt 
arkivering, regnskapsførsel og databaseadministrasjon; 
utleie av reklameplass og utleie av kontormaskiner; 
konsultasjoner, informasjon og rådgivning vedrørende 
alle forannevnte tjenester. 
36 Kl. 36: Forsikrings- og 

livsforsikringsvirksomhet; aktuarvirksomhet; finansiell 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
verdifastsettelse og økonomisk vurdering av fast 
eiendom; tjenesteytelser i forbindelse med 
eiendomserverv for andre og eiendomsbestyrelse; utleie, 
leie og leasing og salg av eiendom for andre; 
finansvirksomhet og finansiell leasing; leasing av 
landområder og grunn; .leasing av husrom; leasing av 
eiendom og fast eiendom; investeringstjenester og 
leasingtjenester vedrørende fast eiendom; 
tilveiebringelse av finanser for leasing; banktjenester; 
forvaltning av økonomiske anliggender; forvaltning av 
båndlagt kapital; innsamlinger til veldedighet; 
administrasjon av investeringsforeninger, aksjefond og 
investeringsselskaper; tjenesteytelser vedrørende . 
likviditetsstyring; faktoringvirksomhet; faktoringselskaper; 
tjenesteytelser vedrørende pengeautomater og 
minibanker; kausjonsforsikring; finansiering ved 
leasing/kjøp, finansiering av leie/kjøp; 
finansieringskorttjenester; tjenester relatert til kredittkort, 
kontokort, kontantkort, sjekkgarantikort, kjøpekort, 
betalingskort og debetkort; registreringstjenester for 
kredittkort, kontokort, kontantkort, sjekkgarantikort, 
debetkort, betalingskort, finansieringskort og kjøpekort; 
brukerincentiveprogrammer  vedrørende bruken av 
kredittkort, kontokort, kontantkort, debetkort, 
betalingskort, finansieringskort og kjøpekort; utleie, Ieie 
og leasing av utstyr til behandling av finansieringskon og 
data vedrørende dette; tjenesteytelser vedrørende 
veksling av utenlandsk valuta; forretningsbankvirksomhet 
og investeringsbankvirksomhet; investerings- og 
oppsparingsvirksomhet; finans- og 
investeringsadministrasjon; aksjemeglingsvirksomhet; 
aksjefondsvirksomhet; skattetjenester; finansiell 
planlegging og investeringsrådgivning; finansiell 
forskning; pensjonskassevirksomhet; finansielle 
informasjon; administrasjon og vurderinger av 
investeringer; kausjonistvirksomhet; 
deponeringstjenester; lånevirksomhet; forsikringsmegling 
kredittjenester; kort- og kontanterstatningstjenester, og 
behandling av data vedrørende korttransaksjoner og 
andre betalingstransaksjoner; fremskaffelse av finanser, 
pengeveksling og pengeoverføringer; valutatjenester; 
vekslingskontorer; konsultasjoner, informasjon og 
rådgivning relatert til alle foranstående tjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
internettportaler og internettleverandørtjenester; 
internettkommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelse og ¿tilgang til internett; 
elektroniske mailtjenester.; mottak og/eller levering av 
meldinger, dokumenter og andre data ved elektronisk 
overføring; mottak og/elIer levering av meldinger, 
dokumenter og andre data via internett; tilveiebringelse 
av elektroniske kommunikasjonslenker; utleie av 
tilgangstid til databaser; tilveiebringelse av tilgang til 
dataservere, databaser og datanettverk; tilveiebringelse 
av tilgang til internett; utleie av 
telekommunikasjonsapparater og ¿instrumenter; 
konsultasjoner og rådgivningstjenester relatert til 
telekommunikasjonstjenester., informasjon relatert til alle 
foranstående tjenester. 
42 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester; 
tjenester i forbindelse med computer software og 
programmering; computertjenester; leasing, leie og utleie 
av computerutstyr, computer hardware, computer- 
software og dataprogrammer; design av websider; 
arkitekttjenester; bygningsinspeksjon; inspeksjon av 
anlegg og maskiner; bygnings- og 
interiørarkitektvirksomhet; oppmålings- og 
inspeksjonstjenester; krypteringstjenester; identifikasjons-
, autorisasjons-, autentifikasjons- og 
verifikasjonstjenester; verifikasjon og autorisasjon av 
elektronisk signatur; verifikasjon og autorisasjon av digital 
signatur; registreringstjenester for virksomheter; 
konsultasjoner, informasjon og rådivning vedrørende alle 
forannevnet tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229754 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501083 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRITON R.O.V. Hooks 

(730) Innehaver: 
 Jack Ivan Bråten, Joh Thorsensgate 31, 4010 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, 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; metallkroker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229755 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200501111 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VETERANBØRSEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VETERANBØRSEN 

(730) Innehaver: 
 Veteranbørsen AS , Kartheia 5, 4626 KRISTIANSAND S, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 
Sentrum, 0101 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, tidsskrifter. 

35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229756 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200405863 
(220) Inndato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LORGEN 

(730) Innehaver: 
 Sverre Lorgen, Furmyrveien 9, 6018 ÅLESUND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Byggeledelse, bygging av havner. 

42 Rådgivning vedrørende bygging, planlegging 
vedrørende bygging, prosjektstudier (tekniske), 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229757 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501074 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DELIVIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DELIVIO 

(730) Innehaver: 
 Kims Norge AS , Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; potetchips, potetskiver, potetbasert 
snacks, preparerte nøtter. 
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; chips (kornprodukt), maisbasert snacks, 
brente mandler, popcorn. 
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; nøtter, peanøtter 
(frukt). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229758 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500725 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ODEON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ODEON 

(730) Innehaver: 
 EMI (IP) Ltd , 27 Wrights Lane, W85SW LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter for opptak, 
gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller visuell 
informasjon eller innspillinger; lyd og/eller visuelle opptak; 
forsterkede lyd og/ eller visuelle opptak; interaktive lyd 
og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle 
opptaksmedia; videospill; interaktiv computer software; 
publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra 
databaser, fra Internet eller fra alle andre typer 
kommunikasjonsnettverk inkludert trådløse, kabel eller 
satellitt; CD-er; super audio CD-er; DVD-er; CD-ROM; 
virtuell virkelighet systemer; digital musikk (nedlastbar); 
MP3-spillere; personlige digitale assistenter og annet 
håndholdt utstyr; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet 
fra MP3 Internet websider; elektroniske spill; CD ROM 
spill; telefonringetoner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229759 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500728 
(220) Inndato: 2005.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

L200 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 L200 

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Jidosha Kogyo KK , 16-14, Konan 2-chome, 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer; pickup lastebiler, flerbruks-

sportskjøretøy (SUV), lastebiler; deler og tilbehør til 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229760 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200409396 
(220) Inndato: 2004.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IN DESIGN 

(730) Innehaver: 
 In-Design , Longhammerveien 7, 5536 HAUGESUND, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler. 
21 Glassvarer, porselen og keramikk. 
24 Tekstiler og tekstilvarer. 
25 Klær og fottøy. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter. 
28 Spill; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229761 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500726 
(220) Inndato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYVEKES VINKJELLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYVEKES VINKJELLER 

(730) Innehaver: 
 Helge Fredheim, Vadmyrveien 5, 5173 LODDEFJORD, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Ikke oppgitt av søker/fullmektig 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229762 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500343 
(220) Inndato: 2005.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPLORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPLORE 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter for personlig hygiene, 
hårpleieprodukter, kosmetiske hudpleieprodukter, 
deodoranter og parfymevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229763 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200401525 
(220) Inndato: 2004.02.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASTRUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASTRUP 

(730) Innehaver: 
 Brødrene Astrup Andreassen AS , 8063 VÆRØY, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Tørrfisk, saltfisk, ferskfisk, lutefisk, hvalkjøtt, 

torskerogn og fiskeprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229764 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501509 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOPHIES MINDE Ortopedi AS 

(730) Innehaver: 
 Sophies Minde Ortopedi AS , Postboks 439, Økern, 0512 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

lemmer; ortopediske artikler; stoler for medisinsk bruk 
herunder rullestoler; krykker for syke. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229765 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500087 
(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:  
 Norsk Frisør-, Hud- og Stylistskole A/S 

(730) Innehaver: 
 Norsk Frisør Hud og Stylistskole AS , Torggt. 3, 2317 

HAMAR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Opplærings- og utdannelsesvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229766 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500341 
(220) Inndato: 2005.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MR.MAN 

(730) Innehaver: 
 Terje Baltzersen Holding AS , Gamlevn. 12, 3030 

DRAMMEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229767 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200500342 
(220) Inndato: 2005.01.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MRS.LADY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MRS.LADY 

(730) Innehaver: 
 Terje Baltzersen Holding AS , Gamlevn. 12, 3030 

DRAMMEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229768 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501425 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CEVITA 

(730) Innehaver: 
 Bama Gruppen AS , Økern Torg 6, 0580 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229769 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200407020 
(220) Inndato: 2004.07.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EDT 

(730) Innehaver: 
 Elektroniske Distribusjons Tjenester - EDT AS , Postboks 

4601 Nydalen, 0404 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Steenstrup Stordrange DA M.N.A , Postboks 1829 Vika, 
0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av minibanker. 

36 Drifting av minibanker. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer knyttet 
til minibanktjenester, samt vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229770 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501427 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIQUID INSPIRATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIQUID INSPIRATION 

(730) Innehaver: 
 Maxxium Norge , Postboks 4531 Nydalen, 0404 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Publikasjon. 
33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229771 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200409837 
(220) Inndato: 2004.10.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BETALOGICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BETALOGICS 

(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 for behandling av 

diabetes. 
42 Medisinsk forskning relatert til diabetes. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229772 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200406498 
(220) Inndato: 2004.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMINEM 

(730) Innehaver: 
 Marshall B Mathers III , c/o Cousins Entertainment Inc, 

413 West 14th Street Suite 403, NY10014 NEW YORK, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Emblemer for kjøretøyer, nøkler, nøkkelemner, 
nøkkelringer, nøkkeletuier, nøkkelkjeder; 
identifikasjonsmerkelapper av metall; låser og 
ornamenter; kopper (cups); trofeer; tallerkener, plaketter; 
monumenter, statuer og statuetter; skrin, pengeskrin, 
verktøyskrin; alle de forannevnte varer laget helt eller 
delvis av metall. 
9 Elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og 
kinematografiske apparater og instrumenter; video- 
og/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak 
skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming 
fra data- og telekommunikasjonsnettverk; 
grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; 
magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller 
videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; 
computer software; computer software og publikasjoner i 
elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra 
internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) 
fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) 
fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; 
mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; 
mobiltelefondeksler, ringetoner, operatørlogoer; 
apparater for opptak, overføring, manipulering, 
behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, 
filmsnutter, videospill, apparater for spill for bruk med 
fjernsynsmottakere og computere; videospill; 
myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 
14 Troféer, ornamenter, små figurer (statuetter) av 
edelmetall, statuetter, modeller, emblemer, kaffekanner, 
tekanner, pokaler, kopper, fat, vaser, esker, skrin, 
beholdere og utstyr for husholdningen, håndkleholdere, 
serviettholdere, alle laget helt eller delvis av edle metaller 
eller deres legeringer eller belagte dermed; horologiske 
og kronologiske instrumenter; klokker, alarmklokker, 
armbåndsbur; juvelervarer og edle steiner; armbånd, 
kjeder, mynter, medaljer, medaljonger; nøkkelringer; 
slipsklips, slipsnåler, mansjettknapper, pins. 
16 Trykksaker, aviser, tidsskrifter, magasiner, 
bøker; fotografier, bilder, trykk; postere; gratulasjonskort; 
postkort; notisblokker; adressebøker; utklippsbøker; 
mapper; kataloger; billetter; kalendere; fotografialbum; 
dagbøker; hefter; frimerker; omslag for frimerker; 
frimerkealbum; klistremerker; klistremerker for biler; 
overføringsbilder; kort; varer av papp; skrivesaker og 
papirvarer, penner, blyanter, viskelær, blyantspissere, 
pennaler, linjaler, esker for penner, bokmerker; 
tegnemateriell, materiell for kunstnere; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; gaveposer, bæreposer; 
konvolutter; tavler; høydekart. 
20 Dekorative veggplaketter (møbler) ikke av 

tekstil; speil; billedrammer; merkelapper for bruk på 
bagger, vesker og kofferter helt eller delvis laget av plast; 
små figurer (statuetter) laget av tre, voks, gips eller plast, 
statuetter, modeller og ornamenter, alle laget av tre, 
voks, gips eller plast; vimpler, nøkkeletuier, nøkkelringer 
av plast; senger; skilttavler; soveposer; ikke-metalliske 
brett; fremvisningstavler for annonser. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
26 Emblemer av metall. 
28 Vanlige spillkort. 
41 Underholdningstjenester; lydopptak, 
videoopptak og video underholdningstjenester; konserter, 
musikaler og videofremføringer; fjernsyns- og 
radiounderholdningstjenester; underholdningstjenester 
ved sceneproduksjon og kabareter; produksjon av video 
og/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og 
fremføring av show, musikalske show, konserter, videoer, 
multimedia videoer og radio- og fjernsynsprogrammer; 
opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, 
film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; 
forlagsvirksomhet; musikkforlag; fjernsyns- og 
radiosendinger; lydopptak, film- og videoproduksjons- og 
distribusjonstjenester, arrangering og ledelse av 
seminarer, konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, 
magasiner og andre tekster. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229773 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200411534 
(220) Inndato: 2004.11.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEST STASJON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEST STASJON 

(730) Innehaver: 
 Best Stasjon AS , Postboks 5488, Maj., 0305 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføring; markedsføring av varer og tjenester som 
tilbys på bensinstasjoner; bistand, ledelse og 
organisering av innkjøp av varer og tjenester for 
tredjemann. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229774 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501093 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOPLAND RANCHES 

(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 Alkoholholdige drikker, inkludert viner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229775 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200411647 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EIE EIENDOMSMEGLING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EIE EIENDOMSMEGLING 

(730) Innehaver: 
 Bogstadveien Eiendomsmegling AS , Bogstadveien 13, 

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

 36 Eiendomsmegler. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229776 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200405404 
(220) Inndato: 2004.05.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEUTROGENA SKIN 
TRANSFORMING 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEUTROGENA SKIN TRANSFORMING 

(730) Innehaver: 
 Neutrogena Corp , 5760 West 96 Street, CA90045 LOS 

ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper; eau de cologne; toalettvann; kosmetikk; 

eteriske oljer; ikke-medisinerte toalett-preparater; 
talkumpulver for toalettbruk; leppestift; preparater for 
hårbehandling; sjampo; balsam; anti-flass sjampoer og -
balsam; hårspray; hodebunn behandlingsmidler; styling 
hjelpemidler; ikke medisinerte preparater for behandling 
av huden; kremer, lotion, emulgerte kremer (kosmetiske), 
gels, rengjøringsmidler og tonere; skjønnhetsmasker; 
ansikts-pakninger/-masker; negl-behandlingsmidler; 
negle-lakk; bade-oljer, massasje oljer, ansikts-oljer, 
make-up, ansikts- og kroppspudder, kosmetisk kropps-
vann og tørr olje-dusj; sol-brunings-preparater, sol-
blokkerings preparater, solbeskyttende lotion, 
solbeskyttende kremer; midler for bruning av huden uten 
sol herunder spray, kremer og lotion for kropp og ansikt; 
midler for å gjøre ansiktet bronsefarget/solbrunt; 
svettehemmende midler, deodoranter for personlig bruk; 
leppefuktiggjørende midler; ikke-medisinert balsam; fot-
kremer, fuktighetsgivende midler; ikke-medisinerte 
beskyttende og fuktighetsgivende salver, kremer og 
rensemidler; pore-klarerings-midler; pore-rensende strips, 
masker, skrubber og tonede og oppstrammede midler 
(kosmetiske); aldrings-reduserende kremer, lotion og 
gels; midler for kondisjonering og behandling av 
øyevipper; mascara. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229777 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200411560 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(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: 
 UTRO Norge AS , Professor Dahls gate 3, 0355 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; ryggsekker; ransler; bagger; 
garderobeposer for klær; vesker; lærbelter; 
dokumentmapper; pels; paraplyer, parasoller. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, klokker, 
bagger, ryggsekker, reklameartikler, accesoirer herunder 
salg via Internett; import- og eksportagentur; annonse- og 
reklamevirksomhet; dekorering av butikkvinduer; on-line 
annonsering på datanettverk; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; markedsundersøkelser; 
organisering av messer for salg og markedsføring; 
radioreklame og -annonsering; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229778 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501094 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOS AGAVES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOS AGAVES 

(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:  
 33 Alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229779 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200409811 
(220) Inndato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HONDA FUNMOTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HONDA FUNMOTO 

(730) Innehaver: 
 Honda Motor Co Ltd , No. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, 

Minato-ku, 107-8556 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet; deler og tilbehør til de forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229780 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200311568 
(220) Inndato: 2003.12.10 
(300) Søknadsprioritet 2003.08.28 US 78/293,662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGIC TAN 

(730) Innehaver: 
 Magic Tan LLC , 380 North Old Woodward Suite 300, 

Birmingham, MI 48009, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk for huden, nemlig lotioner for 

bruning av huden, solkremer, peelingkremer, 
dyprensingskremer og fuktighetskremer. 
11 Maskiner for bruning av huden, nemlig avlukker 
for bruning av huden for UV-fri hudfarging. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229781 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200501095 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROLIANT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROLIANT 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway 249, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware; dataservere; 

datalagringsenheter; datanettverksinnretninger; 
computerminneenheter;og computer software for bruk 
med dataservere, 
datalagringsenheter,datanettverksinnretninger og 
computerminneenheter. 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
computer hardware og datanettverks- systemer, -
apparater og -instrumenter. 
42 Konsultasjonstjenester innen området for 
computer hardware, computer software og 
datanettverkssystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av computer software. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229782 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200412569 
(220) Inndato: 2004.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUN FACTORY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUN FACTORY 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229783 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200412879 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.13 US 78/449,601 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARADUCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARADUCE 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229784 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200412577 
(220) Inndato: 2004.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FEEL THE PAINT!! 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEEL THE PAINT!! 

(730) Innehaver: 
 Ed-Trading , Kontorveien 4, 6517 KRISTIANSUND N, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 

sprengstoff; fyrverkerisaker. 
 
 
 
 
 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229785 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200413029 
(220) Inndato: 2004.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KIRO1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIRO1 

(730) Innehaver: 
 Kiro1 AS , Helga den fagres gate 8B, 7600 LEVANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige aktiviteter; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; praktisk 
opplæring; fysisk trening; instruksjon [opplæring]. 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbruk- 
tjenester; fysioterapitjenester; helsetjenester; kiropraktor; 
klinikker; massasje. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229786 
(151) Reg.dato.: 2005.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.29 

(210) Søknadsnr.: 200407297 
(220) Inndato: 2004.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TONI & GUY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TONI & GUY 

(730) Innehaver: 
 Mascolo Ltd , Summerdown Manor, Effingham Hill, 

Dorking, RH56ST SURREY, GB 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfymer; eteriske oljer; såper; kosmetikk;  

øyenskygge; leppestifter; underlagskremer; 
hudrensemidler; preparater som renser huden og 
reduserer porene (hudvann); fargestoffer til huden; 
fuktighetspreparater; ikke-medisinske toalettpreparater 
og -produkter; kosmetiske preparater for hår og 
hodebunn; shampoer; hårfargingspreparater; hårlotioner; 
hårbalsam; hårstylingprodukter; hårgeleer; hårskum; 
hårsprayer; tannkremer; ingen av de forannevnte varene 
omfatter utstyr for hjemmepermanent. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229787 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501431 
(220) Inndato: 2005.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.03 GB 2377179 
(540) Gjengivelse av merket: 

FSSL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FSSL 

(730) Innehaver: 
 KOP Ltd , Unit 59, Clivemont Road, SL67BZ 

CORDWALLIS INDUSTRIAL ESTATE, MAIDENHEAD, 
BERKSHIRE, GB 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Maskiner for gjenvinning og utvinning av gass 
og olje. 
37 Boring og produksjon av olje og gass; 
installasjon av olje og gass anordninger. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229788 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501644 
(220) Inndato: 2005.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRORE 

(730) Innehaver: 
 Sherwood Services AG , Postfach 1571, 8201 

SCHAFFHAUSEN, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Elektrokirurgiske apparater, nemlig 

elektrokirurgiske blyanter og pasient returelektroder. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229789 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200403590 
(220) Inndato: 2004.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AFF SENIOR EXECUTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AFF SENIOR EXECUTIVE 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen administrativt forskningsfond ved Norges 

Handelshøyskole , Vika Atrium Munkedamsveien 45 F, 
0250 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivning vedrørende utvikling og evaluering av ledere 
og organisasjoner. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og 
konferanser. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229790 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500900 
(220) Inndato: 2005.02.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIELDWATCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIELDWATCH 

(730) Innehaver: 
 Roxar Software Solutions AS , Postboks 112, 4065 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer; dataprogrammer for 

kartlegging, visualisering og modellering, for bruk i olje og 
gassindustrien. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; brukerstøtte relatert til 
dataprogrammer; konsulentvirksomhet tilknyttet 
dataprogrammer; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; 
alle de ovenfornevnte tjenester relatert til 
dataprogrammer for kartlegging, visualisering og 
modelleringsformål, for bruk i olje og gassindustrien. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229791 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500935 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 dermis ELECTRONIC MEDICAL RECORDS 

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

DE19713 NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer for forvaltning og ledelse av 

kontorpraksis. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229792 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500936 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DESTINATION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DESTINATION 

(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS , Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter for personlig hygiene, 
hårpleieprodukter, kosmetiske hudpleieprodukter, 
deodoranter og parfymevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229793 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500941 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RICA HOTELS 

(730) Innehaver: 
 Rica Hotels ASA , Postboks 3, 1375 BILLINGSTAD, NO 

(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, fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering; bartjenester, catering, hoteller, 
hotellreservering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, utleie av møte- 
og konferanserom, formidling av midlertidig losji, 
reservering av innkvartering; informasjon og rådgivning 
relatert til de forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229794 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500945 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSLO PATENTKONTOR 

(730) Innehaver: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229795 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500951 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.27 US 78/474,661 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSLEA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRANSLEA 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229796 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500956 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Comfort 

(730) Innehaver: 
 Comfort-Kjeden AS , Postboks 44 Alnabru, 0614 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 
0306 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. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229797 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500957 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELVITA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELVITA 

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Holdings Inc , Three Lakes Drive, IL60093-

2758 NORTHFIELD, US 
(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 (ikke 
opptatt i andre klasser), herunder lette ferdigretter 
hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre eller 
grønnsaker, i form av en sandwich eller salat; 
smørbrødpålegg (ikke opptatt i andre klasser), herunder 
smøreost og ostepålegg, smør og margarin; drikker (ikke 
opptatt i andre klasser), herunder melkebaserte drikker, 
yoghurtbaserte drikker, og myse- og vallebaserte 
energidrikker. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser), 
herunder lette ferdigretter hovedsakelig bestående av 
pasta eller ris, i form av en sandwich eller salat; 
smørbrødpålegg (ikke opptatt i andre klasser), herunder 
pålegg laget av gjærekstrakt og sjokoladepålegg; drikker 
(ikke opptatt i andre klasser), herunder kaffebaserte 
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229798 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500958 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLID VEDLIKEHOLD 

(730) Innehaver: 
 Solid Velikehold AS , Postboks 34, 5346 ÅGOTNES, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og 
overflatebehandling av bygg- og anleggsinstallasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229799 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500959 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORWAY CEYX 

(730) Innehaver: 
 Ceyx Norway , Vardenv 65, 1850 MYSEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, 
rør, rotting, kurvfletteverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer. 
21 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser) 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229800 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500967 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 phonzo 

(730) Innehaver: 
 Phonzo AS , Postboks 34, 3201 SANDEFJORD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , 

Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjon. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229801 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500968 
(220) Inndato: 2005.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOVRELAM ren nytelse 

(730) Innehaver: 
 Norsk Spekemat AS , Høgmoveien 8, 7340 OPPDAL, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

Varene har Dovre som opprinnelsessted. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229802 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200500977 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MER ENERGI, LYKKELIG OG BLID
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MER ENERGI, LYKKELIG OG BLID 

(730) Innehaver: 
 Morten Larsen, Bjarlveien 18, 0687 OSLO, NO 

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

dietetiske drikker og dietetiske næringsmidler. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago og 
kaffeerstatninger; mel og næringsmiddel av sjokolade og 
sjokoladedrikker. 
32 Øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229803 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501061 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRX 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer (landkjøretøyer). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229804 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501063 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOIP-SECURITY OVER IP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOIP-SECURITY OVER IP 

(730) Innehaver: 
 Electronic Security Products AS , Postboks 4608 

Nydalen, 0405 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske instrumenter og apparater. 
Optiske instrumenter og apparater. 
Signaleringsinstrumenter og apparater. Apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. 
Magnetiske databærere. Databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
37 Installasjonsvirksomhet. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229805 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501064 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIZUNO 

(730) Innehaver: 
 Mizuno Corp , 1-23 Kitahama 4-chome, 541-8538 

OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Bagger. 

25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
28 Sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229806 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501065 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONJOUR BONHEUR AU REVOIR TRISTESSE DUCK 

ROYAL 
(730) Innehaver: 

 Arcus AS , Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229807 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501075 
(220) Inndato: 2005.02.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INGEN KIMS. INGEN KOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INGEN KIMS. INGEN KOS 

(730) Innehaver: 
 Kims Norge AS , Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; potetchips, potetskiver, potetbasert 
snacks, preparerte nøtter. 
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; chips (kornprodukt), maisbasert snacks, 
brente mandler, popcorn. 
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; nøtter, peanøtter 
(frukt). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229808 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501078 
(220) Inndato: 2005.02.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNICENTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNICENTER 

(730) Innehaver: 
 Computer Associates Think Inc , One Computer 

Associates Plaza, NY11749 ISLANDIA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer og datamaskinvare, deler til 

forannevnte varer. 
42 Datakonsulenttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229809 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501092 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREEN MARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREEN MARK 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiju , 

Mukomolnyi pr, bldg.1, 123290 MOSCOW, RU 
(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 frukfjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder 
vodka. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229810 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501120 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POCKETNET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POCKETNET 

(730) Innehaver: 
 Arild O Gautestad, Waldemar Thranesgate 23 A, 0171 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogramvare; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter for overførsel og mottak av lys, data og 
bilder; apparater og instrumenter for å sammenkoble 
nettverkselementer og telekommunikasjonsapparater 
med telekommunikasjonsnettverk; apparater for opptak, 
gjengivelse og overføring av lyd og bilder. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229811 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501122 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEAFORCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEAFORCE 

(730) Innehaver: 
 Jotun AS , Postboks 2021 Hasle, 3248 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
bunnstoff og grohindrende maling for bruk på båter, skip 
og andre installasjoner i sjøen. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229812 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501128 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.22 EM 004173001 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINK BY HEART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINK BY HEART 

(730) Innehaver: 
 DK Company af 2001 A/S , Navervej 16, 7430 IKAST, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229813 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501129 
(220) Inndato: 2005.02.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Aspen EXPORT 

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

ku, 105-8422 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Sigaretter; tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229814 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501412 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.16 US 78/484505 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRIUMF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRIUMF 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229815 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501413 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.27 NO 78/489758 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEKSPON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZEKSPON 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229816 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501497 
(220) Inndato: 2005.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ODIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ODIN 

(730) Innehaver: 
 NKT Cables Group A/S , NKT Allé 1, 2605 BRØNDBY, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

bygningmaterialer 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. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229817 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200303522 
(220) Inndato: 2003.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MCI 

(730) Innehaver: 
 MCI Communications Corp , 1133 19th Street North 

West, Washington, DC 20036, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Datasentertjenester; formidling av lokaler for 

kommunikasjonsutstyr, datamaskinvare og -programvare 
for brukere; vertstjenester, lagring og vedlikehold av 
websider, websentere, elektronisk post, nyhetsgrupper, 
servere for distribusjon av nyhetsbrev og digital data for 
andre; datakrypterings-tjenester; formidling av ikke-
nedlastbar nettverksrevisjonsdataprogrammer i området 
sikker databasert kommunikasjon og datanettverk; 
databasert kommunikasjonsnettverksutforming og 
dataprogrammeringstjenester i området 
telekommunikasjon; formidling av informasjon i området 
databasert kommunikasjonsnettverkstjenester og 
datasentertjenester; konsultasjon i området databasert 
kommunikasjonsnettverk, databasert 
kommunikasjonsnettverkssikkerhet, og 
datasenteradministrasjonstjenester; konsulentvirksomhet 
i området  datakryptering og dekrypteringstjenester i 
globale datanettverk, web og databasert 
kommunikasjonsnettverk. 
45 Sikkerhetstjenester og 
sikkerhetsadministrasjonstjenester for databasert 
kommunikasjonsnettverk; formidling av informasjon i 
området sikkerhet og sikker overføring av data og 
informasjon i globale datanettverk, web og databasert 
kommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet i området 
sikkerhetstjenester, informasjonssikkerhetstjenester, 
sikker data og informasjonsoverførings-tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229818 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501145 
(220) Inndato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGEL 

(730) Innehaver: 
 Agel Enterprises LLC , 9350 South 150 East, 5th Floor, 

UT84070 SANDY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Konsentrert ernærings-, urte-, diett- og 

multivitaminsupplementer i geleform. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229819 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501484 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jobbfrukt.no 

(730) Innehaver: 
 Bama Gruppen AS , Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Ferske frukter og grønnsaker. 

35 Salg av frukt og grønnsaker til bedrifter 
(fruktabonnement). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229820 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501485 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 jobbfrukt.no 

(730) Innehaver: 
 Bama Gruppen AS , Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Ferske frukter og grønnsaker. 

35 Salg av frukt og grønnsaker til bedrifter 
(fruktabonnement). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229821 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501432 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.17 US 78/485,165 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARCAMBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARCAMBA 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 229822 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501492 
(220) Inndato: 2005.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WANCHAI FERRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WANCHAI FERRY 

(730) Innehaver: 
 General Mills Foods Asia Ltd , Suite 08-12, Floor 23A/F, 

Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road,  TSIMSHATUI, 
KOWLOON, HK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Kaffe, te, 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; matvarer, nemlig frossen og tilberedt bakst 
og smultbakst i kombinasjon med kjøtt, sjømat og 
grønnsaker; frossen og tilberedt won ton fylt med 
kombinasjoner av kjøtt, sjømat og grønnsaker; frosne og 
tilberedte boller fylt med kombinasjoner av kjøtt, sjømat 
og grønnsaker; frosne og tilberedte fylte søte boller av 
klebrig rismel; nudler og hurtignudler. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229823 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501433 
(220) Inndato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.17 US 78/485,166 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARCABLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARCABLA 

(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. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229824 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200409096 
(220) Inndato: 2004.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AHUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AHUS 

(730) Innehaver: 
 Akershus universitetssykehus HF , Sykehusveien 27, 

1474 NORDBYHAGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 44 Medisinske tjenester 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229825 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501656 
(220) Inndato: 2005.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.24 US 78/472307 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAFEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAFEM 

(730) Innehaver: 
 North American Association of Food Equipment 

Manufacturers , 161 N Clark Street, Suite 2020, IL60601 
CHICAGO, US 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Organisering og gjennomføring av varemesser 
i området mat og matleveringsutstyr og -tilbehør. 
41 Utdanningsvirksomhet, nemlig organisering av 
klasser, konferanser, seminarer og arbeidsmøter i 
området mat og matlevering. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229826 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200410213 
(220) Inndato: 2004.10.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLINE 

(730) Innehaver: 
 Clas Ohlson AB , 79385 INSJÖN, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Elektriske kaffekverner; elektriske 
potetskrellere; miksere; skjæremaskiner; elektriske 
visper; stavmiksere; elektriske mattilberedere. 
8 Hårklippemaskiner for personlig bruk. 
9 Elektriske strykejern. 
11 Elektriske apparater inkludert i klasse, nemlig 
kaffebryggere, espressobryggere, vannkokere, 
brødristere; ris/ dampkokere; duppevarmere; 
smørbrødgriller; kontaktgriller; frityrgryter, vaffeljern; 
gorojern; eggkokere. 
21 Redskaper og beholdere for 
husholdningsformål samt kjøkkenredskaper;  Elektriske 
tannbørster. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229827 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200409161 
(220) Inndato: 2004.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 leblon leblon-afforable dreams 

(730) Innehaver: 
 Alpha Crux DA , Drammensveien 82 C, 0271 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker. 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
hom, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229828 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200410698 
(220) Inndato: 2004.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRAZILIO 

(730) Innehaver: 
 Branded Wines AS , Thorleif Haugsvei 1 C, 0791 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikkevarer(vin). 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229829 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200410919 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLASHIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATLASHIP 

(730) Innehaver: 
 Atlaship & Partners AS , Postboks 557 Skøyen, 0214 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Nordic DA , Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Bankvirksomhet, bestyrelse av fast eiendom, 

bestyrelse av leiegårder, børsmeglervirksomhet, 
clearingvirksomhet, eiendomsmegler for fast eiendom, 
finansiell virksomhet, finansrådgivning, 
forsikringsvirksomhet, forvaltning av formuer, garantier, 
inkassoforretninger, leasingfinansiering, 
meglervirksomhet, sjøforsikring og speditører. 
39 Befrakting; befraktningsvirksomhet; 
båttransport;  båtutleie; organisering av cruisefart; 
fergetransport; frakt (varetransport); lagring av varer; 
lasthåndtering; lossing av gods; sjøtransport; 
skipsmeglervirksomhet; spedisjonstjenester; båt 
transport; sjø transport; transportmeglervirksomhet; utleie 
av båt. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229830 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200410925 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOODY`S EUROMARKET 
ESSENTIALS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOODY`S EUROMARKET ESSENTIALS 

(730) Innehaver: 
 MIS Quality Management Corp , 501 Silverside Road, 

Suite 20, DE19809 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansielle analyse- og informasjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229831 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200413047 
(220) Inndato: 2004.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MELKEVEIEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MELKEVEIEN 

(730) Innehaver: 
 Melkeveien AS , Moaveien 18, 2619 LILLEHAMMER, NO

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer 
(ikke opptatt i andre klasser), herunder melkekartonger, 
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. 
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; is. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229832 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200409063 
(220) Inndato: 2004.08.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIGINAL SLIDERS 

(730) Innehaver: 
 Product Line AS , Kirkeveien 178, 3140 BORGHEIM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229833 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501658 
(220) Inndato: 2005.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAMARIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAMARIN 

(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 Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. 

33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige 
cocktailblandinger. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229834 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200410979 
(220) Inndato: 2004.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(556) Merket er et lydmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er et lydmerke 

Lydmerket i sin grunnform er en melodilinje spilt på el-
piano og klokkespill. I bakgrunnen ligger en pulserende 
rytme spilt på piano og oberheim synthesizer og med 
shaker og tamburin som rytmeinstrumenter. 

(730) Innehaver: 
 DNB NOR Bank ASA Postbanken , Postboks 1171 

Sentrum, 0107 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; on-line 
annonsering på internett; bistand og rådgivning ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige 
konsultasjoner om forretninger, Kontortjenester; salg av 
papirvarer; administrasjon av dataarkiver; 
regnskapsanalyser, økonomisk planlegging og 
beregninger; markedsundersøkelser. 
36 Forsikringsvirksomhet; rådgivning i 
forsikringsspørsmål; finansiell virksomhet; rådgivning i 
finansielle spørsmål; bankvirksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
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boligformidling; eiendomsmeglervirksomhet; bestyrelse, 
forpaktning og taksering av fast eiendom; utleie av fast 
eiendom; finansieringsevaluering; finansrådgivning og -
informasjon; kjøpekortstjenester, nettbanktjenester; 
elektronisk pengeoverføring. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229835 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501660 
(220) Inndato: 2005.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Brightener 

(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:  
 21 Tannbørster. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229836 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501663 
(220) Inndato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYNACHIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DYNACHIP 

(730) Innehaver: 
 Dynal Biotech ASA , Postboks 114 Smestad, 0309 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Diagnostiske preparater og analysepreparater 

for bruk i medisin og vitenskap; kjemiske og biokjemiske 
reagenser, forbindelser og preparater for medisinsk og 
biovitenskapelig bruk, laboratorieanalyser, 
molekylærbiologi og for andre biovitenskaper, alle for 
forskningsformål. 
5 Diagnostiske preparater og analysepreparater 
for medisinske formål; diagnostiske preparater og 
analysepreparater for bruk med analyseutstyrssett. 
9 Analyseutstyrssett for diagnostiske formål og 
analyseformål; analyseutstyrssett for diagnostiske formål 
og analyseformål inneholdende glassbrikker; 
analyseutstyrssett for de vitenskapelige formål; 
analyseutstyrssett for vitenskapelige formål inneholdende 
glassbrikker; deler og tilbehør til forannevnte. 
10 Analyseutstyrssett for medisinske formål; 
analyseutstyrssett for medisinske formål 
inneholdende glassbrikker; deler og tilbehør til 
forannevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229837 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501664 
(220) Inndato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TROPICAL BLAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROPICAL BLAST 

(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:  
 3 Kosmetikk og toalettpreparater for pleie og 

rensing av hud og hår. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229838 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501662 
(220) Inndato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EuroProcessing 

(730) Innehaver: 
 EuroProcessing International ASA , Postboks 698, 

Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, regnemaskiner, minibanker; 
maskiner for telling og sortering av penger; betalingskort, 
herunder bankkort og kredittkort; magnetiske 
identitetskort; magnetkort; kort med integrerte kretser; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; computer periferiutstyr; elektroniske 
publikasjoner. 
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet, 
herunder minibanktjenester og betalingsterminaler; 
nettbanktjenester; elektroniske betalingstjenester; 
debetkort-tjenester; utstedelse av betalingskort; 
kredittkort-tjenester; finansinformasjon og -rådgivning; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; programmering for 
datamaskiner; utleie av datamaskiner; vedlikehold og 
ajourføring av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; teknisk ekspertise. 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 229839 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501659 
(220) Inndato: 2005.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEMPLAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZEMPLAR 

(730) Innehaver: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-

6050 ABBOTT PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

nyresykdommer. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 

  
 
(111) Reg.nr.: 229840 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501508 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEVERFYREN 

(730) Innehaver: 
 Sverre Luktvasslimo, Valhallveien 19, 7724 STEINKJER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Skogbruksprodukt. 
(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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(111) Reg.nr.: 229841 
(151) Reg.dato.: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr.: 200501495 
(220) Inndato: 2005.02.21 
(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: 
 Dolby Laboratories Licensing Corp , 100 Potrero Avenue, 

CA94103 SAN FRANCISCO, US 
(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, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; digitale 
signalprosesseringsbrikker, integrerte kretser, DVD-
videospillere, DVD-audiospillere, set-top-kabelbokser, 
satellittmottakere, TV-mottakere, digitale TV-mottakere, 
audio- og videospillere og -opptakere, datamaskiner, 
videospillkonsoller, audio- og video-
surroundlydkontrollere; portabelt audioutstyr; nemlig 
kassettspillere og -opptakere, CD-spillere, portable og 
håndholdte digitale elektroniske innretninger for 
prosessering, opptak, reproduksjon, transmisjon, mottak 
og avspilling av audiofiler, MP3-spillere, og 
MiniDiscspillere; datamaskinprogramvare for 
prosessering av audio- og videolydsignaler og for å spille 
audiofiler, og datamaskinprogramvare som leverer 
audiolyd fra DVD-er innlastet i en datamaskin; 
multikanals lydprosessorer, audio-/videoforsterkere og -
mottakere; videomonitorer; videotunere; audio- og 
videoplatespillere; audio- og videoplatedubbesett; kabel-
TV-mottakere og -dekodere; datamaskinprogrammer 
med lydgenererende funksjoner, nemlig programvare 
som benyttes til digital koding og dekoding av 
multikanallyd for forhåndsinnspilte audioplater, 
videoplater, laserplater, DVD-videoplater og DVD-
audioplater; elektroniske kringkastingssignalprosessorer; 
elektroniske satellittkringkastingsprosessorer, og 
elektroniske audiokodere og -dekodere for digitale 
audiolydsignaler, kabel-TV, høyoppløsnings-TV, og radio.

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 229680 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200511577 
(220) Inndato: 2005.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

JMD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JMD 

(730) Innehaver: 
 Joachim Mustad, Thereses gate 16K, 0452 OSLO, NO 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Reg.nr.: 229682 
(151) Reg.dato.: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Søknadsnr.: 200512295 
(220) Inndato: 2005.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MM 

(730) Innehaver: 
 Fashion and Jewlery Molina Enterprice , v/Maria de Los 

Angeles Triana Molina, Gimle Terasse 3, 0264 OSLO, 
NO 

(450) Kunngjøringsdato  49/05, 2005.12.05 
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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: 0238952 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200402879 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Boy 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Boy 

(730) Innehaver: 
 Grundig Multimedia BV, De Boelelaan 7 Off.I 2hg, 

1083HJ, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Portable radios. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0404472 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502325 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEKURAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SEKURAL 

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

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Substances for bleaching and laundry use, 
stain removing substances, clothes rinsing, soaking and 
brightening preparations, cleaning and polishing 
substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0443086 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200502042 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VASCO DA GAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VASCO DA GAMA 

(730) Innehaver: 
 Arnold André GmbH & Co KG, Moltkestrasse 10-18, 

32257, BÜNDE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco goods, in particular cigars, cigarillos, 
cheroots, smoking and chewing tobacco; cigarette paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0489282 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501327 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OSMOVIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSMOVIST 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Walds. 14, 59192, BERGKAMEN, DE 

Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, namely contrast 

media for use in radiology. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0543319 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.10.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200500884 
(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:  
 P.R.O.M.E.S.S.E. 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0548936 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200500885 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLINE 

(730) Innehaver: 
 Rotronic AG, Grindelstrasse 6, 8303, BASSERSDORF, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Communication apparatus, computers, 
computer installations and components, in particular 
printers, tracers, scanners, screens, keyboards, cables 
and modems, apparatus and media for magnetic and 
optical data storage, data media; dust and noise-proof 
containers for diskettes; storing devices specifically 
adapted for diskettes. 
16 Paper, presentation sheets, ink powder, colour 
ribbons and coloured pencils. 
20 Office furniture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0594437 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200501835 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOLY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOLY 

(730) Innehaver: 
 Melvo GmbH, Voithstrasse 1, 71640, LUDWIGSBURG, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Shoes, inner soles, excluding orthopaedic inner 
soles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0614796 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200500887 
(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:  
 Fini 

(730) Innehaver: 
 Fini Elettrocostruzioni Meccaniche SpA, Via Fratelli 

Rosselli, 12, 40069, ZOLA PREDOSA (BOLOGNA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Piston-type alternating air compressors, rotary 
air compressors, lubricators, pressure reducing valves, 
valves and connectors for compressed air, condensation 
press unloaders, oil water separators, pneumatic 
apparatus and tools, tanks for compressed air, electric 
motors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0618755 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501836 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DORNBRACHT 

(730) Innehaver: 
 Aloys F Dornbracht GmbH & Co KG, Köbbingser Mühle 

6, 58640, ISERLOHN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Sanitary fittings of metal and plastics for 
lavatories, bathrooms and kitchens, namely, valves and 
fittings for conveying, distributing, controlling and 
regulating water, and especially for adjusting water 
temperature; lighting apparatus. 
20 Small furniture items, such as cabinets with a 
mirror, racks, mirrors; sanitary fittings of metal and 
plastics, namely, namely shelves and stands. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0632558 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200502047 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 d'Affinois 

(730) Innehaver: 
 Fromagerie Guilloteau SA, Le Planil, 42410, PELUSSIN, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats; cheeses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0637349 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200502048 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIONDO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIONDO 

(730) Innehaver: 
 Cantine Riondo SpA, Via Cappuccini 6, 37032, 

MONTEFORTE D'ALPONE (VR), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0660156 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.08.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200501332 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HONEYMOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HONEYMOON 

(730) Innehaver: 
 Cartier International BV, Herengracht 436, 1017BZ, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Products made of precious metals or coated 
therewith not included in other classes, jewelry, precious 
stones, timepieces and chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0722807 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.10.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501840 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREVIJECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PREVIJECT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0770063 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.05.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501841 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H C 

(730) Innehaver: 
 Holcim IP Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645, JONA, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products used in industry and 

science, including chemical products used in the cement 
and concrete industry, particularly chemical additives for 
cement and concrete; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; adhesives used in industry. 
19 Nonmetallic building materials including 
concrete, cement and clinker; non-chemical components 
and additives (included in this class) of the 
aforementioned products, particularly mineral aggregates 
and additives for concrete; nonmetallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic 
transportable buildings; nonmetallic monuments. 
37 Construction, maintenance and repair services 
in the building and civil engineering sector. 
42 Development, project planning and consulting 
services as well as services of architects, engineers or 
chemists in the field of manufacturing and treatment of 
building materials such as concrete, as well as in the field 
of construction and civil engineering; chemical expertise. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0778044 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200204597 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.05.02 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.05 FR 01 3 086 748 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLANETE BLEUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLANETE BLEUE 

(730) Innehaver: 
 Société Air France, 45, rue de Paris, 95747, ROISSY-

CHARLES-DE-GAULLE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Adhesive tapes for stationery or household 

purposes, signs, advertisement boards of paper or 
cardboard, albums, albums for colouring, almanacs, 
watercolours, architects' models, slate pencils, writing 
slates, engraved works of art, lithographic works of art, 
atlases, stickers (stationery), paper badges, comic books, 
bibs of paper, mats for beer glasses, tickets, passenger 
tickets, pads (stationery), drawing pads, boxes of 
cardboard or paper, cardboard or paper packaging and 
covers for bottles, brochures, embroidery designs, office 
requisites (except furniture), sealing stamps, seals, cases 
for stamps, exercise books, calendars, coasters of paper, 
note books, cards, passes, playing cards, geographical 
maps, cardboard articles, cardboard hatboxes, 
catalogues, document folders, cigar bands, circulars, 
binders (office supplies), stationery cases (office 
supplies), confetti, control tokens, letter trays, conical 
paper bags, disposable nappies of paper or cellulose, 
paper cutters (office supplies), covers (stationery), writing 
chalk, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, cream 
containers of paper, transfers, paper tissues for removing 
make-up, drawing materials, drawing implements, 
drawings, adhesive tape dispensers (stationery), 
document files (stationery), paper flags, etchings, writing 
materials, paper or cardboard signs, writing implements, 
shields (paper seals), rubber erasers, elastic bands for 
offices, packing paper, ink, stamp pads, inkwells, 
teaching and educational material (excluding equipment), 
paper or cardboard notices, envelopes (stationery), tear-
off calendars, paper hand-towels, pen wipers, non-textile 
labels, announcement cards (stationery), paper 
pennants, paper sheets, bubble packs (made of plastic 
materials for wrapping and packaging purposes), index 
cards (stationery), figurines (statuettes) made of papier-
mâché, forms, school supplies, terrestrial globes, graphic 
representations, engravings, printed timetables, toilet 
paper, pictures, prints, printed matter, playing cards, 
newspapers, writing paper, table linen of paper, 
lithographs, books, bookmarkers, booklets, manuals, 
plastics for modelling, bags for microwave cooking, 
propelling pencils, modelling materials, paper 
handkerchiefs, table mats of paper, tablecloths of paper, 
palettes for painters, stationery, paperweights, holders for 
passports and identity documents, pastels (pencils), 
paintboxes (school supplies), framed or non-framed 
paintings, plastic film for wrapping, periodicals, 
photographs, photograph stands, photoengravings, 
bulldog clips, paintbrushes, plans, penholders, pen 
cases, cheque-book holders, portraits, postcards, 
prospectuses, publications, ledgers (books), directories, 
reviews (periodicals), paper blinds, table mats of paper, 
paper ribbons, garbage bags (of paper or plastic 
materials), paper or plastic bags and small bags 
(wrappings, pouches) for packaging purposes, table 
napkins (of paper), face towels of paper, reading marks, 
greeting cards, desk blotters, paper curtains, pens, 
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stands for pens and pencils, paper table covers, writing 
pads, drawing sets; holders for chequebooks 
(leatherware). 
18 Leather goods, goods of leather or imitation 
leather (excluding cases adapted to the products for 
which they are intended, gloves and belts), bags for 
climbers, bags for campers, satchels, sling bags for 
carrying infants, wallets, wheeled bags, briefcases 
(leatherware), roller suitcases, bags of imitation leather 
for packaging, leather and imitation leather sports bags, 
leather hatboxes, leather or leatherboard boxes and 
cases, vulcanised fibre boxes and cases, purses, 
satchels, cardholders (wallets), key cases (leatherware), 
travelling trunks, vanity cases, document holders, school 
bags, school satchels, trunks, cases, attaché cases, 
purses, not of precious metal, sunshades, umbrellas, 
parasols, rucksacks, handbags, shopping bags, wheeled 
bags, beach bags, travel bags, packaging bags 
(wrappings, pouches) of leather, garment bags for travel, 
suitcases, travelling sets (leatherware). 
25 Clothing, footwear, headgear, anoraks, bathing 
clothing, swimsuits, bandanas (neckerchiefs), 
headbands, Bermuda shorts, blouses, blouson-style 
jackets, hosiery, bonnets, braces, boxer shorts, caps, 
belts, dressing gowns, jumpers, hats, socks, anklets, 
beach shoes, sports shoes, shirts, short-sleeved shirts, 
layettes, bodysuits, lingerie, suits, earmuffs (clothing), 
neckties, underwear, scarves, headscarves, gloves 
(clothing), waistcoats, rainproof clothing, skirts, mini-
skirts, liveries, coats, trousers, slippers, overcoats, 
parkas, robes, trouser straps, pullovers, pyjamas, 
dresses, sandals, slips, shorts, T-shirts, underclothing, 
jackets, sports clothing, cap peaks, raincoats, 
windcheaters, bibs, not of paper. 
28 Games, toys, Christmas tree decorations 
(excluding lighting and confectionery), practical jokes 
(novelties), balls for games, play balloons, small balls for 
games, building blocks (toys), playing balls, soap bubbles 
(toys), carnival masks, kites, dolls' rooms, dartboards, 
construction kits, party favours, draughts, draughtboards, 
dice, flying discs (toys), dominoes, chess sets, 
chessboards, darts, rattles, counters for games, 
automatic games, other than coin-operated and those 
designed for use with television receivers only, board 
games, apparatus for electronic games other than those 
designed for use with television receivers only, puppets, 
mobiles (toys), scale model vehicles, scale models of 
aircraft, cuddly toys, skateboards, dolls, puzzles, skittles 
(game), rackets, parlour games, spinning tops (toys), 
vehicles (toys). 
35 Advertising, advertising by mail, radio 
advertising, television advertising, business 
management, commercial administration, newspaper 
subscription services for third parties, dissemination of 
advertising matter, advertising mailing, demonstration of 
goods, distribution and dissemination of advertising 
materials (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples), organisation of competitions for commercial or 
advertising purposes, updating of advertising material, 
market studies, organisation of exhibitions for commercial 
and advertising purposes, data compilation and 
systematisation in a database, computer file 
management, rental of advertising space, modelling for 
advertising or sales promotion purposes, market 
research, economic forecasts, projects (business 
management assistance), sales promotion (for third 
parties), publication of advertising texts, public relations, 
statistical information, management of promotional 
bonuses, customer loyalty schemes by means of 
promotional actions, organisation of competitions 
(advertising or sales promotions), representation of 
airlines. 
39 Transport, packing and storing of goods, travel 
arrangement, escorting of travellers, air transport, 
freighting, tourist offices (except for hotel reservation), 
organisation of tours, freight (shipping of goods), 
transportation information, rental of wheelchairs, courier 
services (messages or merchandise) (mail or goods), 

transport of passengers, booking of seats, lifesaving 
services, rescue operations (transport), sightseeing tours, 
freight forwarding, transport reservations, travel 
reservations, transport of travellers, car and air shuttle 
services, luggage, goods and passenger check-in 
services, loading and unloading of aircraft, aircraft 
lending and rental, provision of aircraft. 
41 Education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities, mobile library services, club services 
(entertainment or education), organisation of 
competitions (education or entertainment), entertainment 
information, teaching, organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes, practical training 
(demonstration), book lending, book publishing, rental 
and loan of audio appliances, rental and loan of sound 
recordings, recreation services, operating lotteries, 
providing museum facilities (presentation, exhibitions), 
orchestra services, loan and rental of personal video 
apparatus, game consoles and radio sets, organisation of 
shows (impresario services), organising and running 
training workshops, publishing of books, newspapers, 
magazines, publishing of texts (other than advertising), 
scriptwriting services, theatre productions, booking of 
seats for shows, motion picture projections, projection of 
films on videotape, lending of newspapers, magazines, 
reviews, passenger entertainment, all these services 
intended for children under the age of twelve on board 
aircraft and in special areas reserved for the aforesaid 
services in airports. 
42 Providing of food and drink, medical and 
sanitary care, catering (food), particularly in airports and 
on board aircraft, escorting services, bar services, 
editorial offices, coffee shops, cafeterias, canteens, 
dating services, security consulting, non-business 
professional consulting, correspondence services, 
nurseries for children, hotel services, hotel reservations, 
restaurant reservation services, air hostess services, 
rental and loan of computers, rental and loan of computer 
software, leasing access time to a database server 
centre, leasing access time to a computer for the 
manipulation of data, photography, photographic 
reporting, fast-food restaurants and snackbars, self-
service restaurants, catering services, temporary 
accommodation services including in airports; creation 
and updating of websites that provide information about, 
and advertising and promotion for goods and services for 
third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0784519 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200412547 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

café + co 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 café + co 

(730) Innehaver: 
 Café + Co Automaten Catering GmbH, Laaerbergstraße 

112, 1100, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic vending machines for selling hot and 
cold beverages and food products; electronic machines 
for changing, sorting and counting money, electronic card 
and key-reading apparatus, electric and electronic control 
units. 
30 Coffee, artificial coffee and instant mixtures. 
37 Installation, maintenance and repair of 
automatic vending machines. 
43 Catering (food services) in canteens, operation 
of restaurants, food services provided by way of 
automatic vending machines; operation of coffee shops. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0789872 
(151) Int.reg.dato: 2002.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200211647 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2002.09.16 FI T200202569 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARREC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARREC 

(730) Innehaver: 
 Kuusakoski OY, Hyttipojankuja 2, 02780, ESBO, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; logistic services in the form of 
collecting transporting and storing of waste or recycled 
materials of any kind for exploitation, processing, refining 
or destruction. 
40 Treatment of materials; recycling services in 
the form of sorting, exploitation, processing, refining or 
destruction of different kinds of waste or recycled 
materials; providing information on recycling systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0797547 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200302947 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 t junior 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, 
BONN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric, electronic, optical, measuring, 
signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (as far as included in this class); apparatus 
for recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanism for coin 
operated apparatus; data processing equipment and 
computers; all aforementioned goods in relation to 
telecommunication only. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture); all aforementioned goods in relation to 
telecommunication only. 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunications, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CD-I). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base and running 
of a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunication. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0797558 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200302956 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.03.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-JUNIOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T-JUNIOR 

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

BONN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

signalling, controlling or teaching apparatus and 
instruments (as far as included in this class); apparatus 
for recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data; machine run data carriers; 
automatic vending machines and mechanism for coin 
operated apparatus; data processing equipment and 
computers; all aforementioned goods in relation to 
telecommunication only. 
16 Printed matter, especially stamped and/or 
printed cards of cardboard or plastic; instruction and 
teaching material (except apparatus); office requisites 
(except furniture) all aforementioned goods in relation to 
telecommunication only. 
35 Advertising and business management; data 
base services, namely collection and provision of data. 
36 Financial affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications; operation and rental of 
equipment for telecommunication, especially for 
broadcasting and television; data base services, namely 
collection and provision of news and information. 
39 Transportation and storage of goods. 
41 Education; training; entertainment; organization 
of sporting and cultural events; publication of books, 
magazines and other printed products as well as 
corresponding electronic media (including CD-ROM and 
CDI). 
42 Computer programming; data base services, 
namely rental of access time to a data base and running 
of a database; rental services relating to data processing 
equipment and computers; project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunication. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0798511 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200303368 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.04.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EURODRIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EURODRIVE 

(730) Innehaver: 
 Eurodrive Car Rental Ltd, Navigation Yard, Chantry 

Bridge, Wakefield, WF1 5PQ, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Car rental services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0802276 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200305518 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.06.05 
(300) Søknadsprioritet: 2002.11.25 BX 724969 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODYSHARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BODYSHARE 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Portable audio devices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0807721 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200308396 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 DALPICO 
(730) Innehaver: 

 Alexandr Stanislavovich Chesnokov, ul. Svetlanskaya, 
d.85, kv.6, 690001, VLADIVOSTOK, RU 

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

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Salted fish, shrimps and prawns (not live), 
salmon, mussels (not live), shellfish (not live), 
crustaceans (not live), sea-cucumbers (not live). 
35 Sales promotion (for third parties). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0809019 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200309110 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.03 FI T200300561 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERMISOL SUPER 

(730) Innehaver: 
 Thermisol Oy, Toravantie 18, SF-38210 Vammala, FI 

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

BERGEN, NO 
(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; 
flexible pipes, not of metal. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0809020 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200309111 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.03 FI T200300562 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMISOL STEP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERMISOL STEP 

(730) Innehaver: 
 Thermisol Oy, Toravantie 18, SF-38210 Vammala, FI 

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

BERGEN, NO 
(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; 
flexible pipes, not of metal. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0810773 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200412551 
(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:  
 PINKO SUNDAY MORNING 

The mark consists of the words "PINKO SUNDAY 
MORNING" in capitals and placed one on top of the other 
in a column. 

(730) Innehaver: 
 Cris Conf SpA, Via Rimale, 53, 43036, FIDENZA 

(PARMA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0811316 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200310478 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.06 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.04 DE 303 33 635.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

EV PLASMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EV PLASMA 

(730) Innehaver: 
 EVI Audio GmbH, Hirschberger Ring 45, D-94315 

Straubing, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Loudspeakers and parts thereof. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0816322 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200401043 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASB 

(730) Innehaver: 
 Arbeiter-Samariter Bund Deutschland eV, 

Sülzburgstrasse 140, 50937, KÖLN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper and printing goods. 

35 Organisational and business management 
consulting, agent services, namely power of attorney for 
and concluding of commercial contracts; power of 
attorney for procurement and sales contracts for goods; 
home help services, management of the homeless, 
asylum seekers, emigrants and refugees, namely 
administrative support. 
36 Fund-raising and its organisation. 
39 Warehousing of rescue articles; transport of 
persons and goods; life-saving; services in the field of 
rescuing and life-saving, vehicle rental. 
41 Training and tuition. 
43 Home help services, management of the 
homeless, asylum seekers, emigrants and refugees, 
namely provision of food, beverages and temporary 
accommodation. 
44 Rental of sanitary and medical apparatus and 
tools; rest home services for children, the young and the 
elderly; hospital and sanatorium services; services in the 
health care sector; services in the field of protection 
against catastrophes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0816713 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200401144 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MyCup 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MyCup 

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

99, 32427, MINDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Electric coffee, tea and espresso machines. 
21 Small household and kitchen utensils, namely 
filter bodies and holders for opened and closed filter 
paper inserts for the filtering of liquids; goods for 
household and kitchen purposes (all included in this 
class), especially coffee and tea pots and services; trays; 
glass jugs; non-electric tea and coffee machines and 
grinders; goods made of glass, porcelain and 
earthenware (all included in this class). 
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, 
instant coffee; coffee additives; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate extracts in powder, 
granulated and liquid form, chocolate beverages; 
cookies, sugar, pastries, biscuits, waffles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0817448 
(151) Int.reg.dato: 2003.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200401425 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.10 DE 303 12 875.5/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOOK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOOK 

(730) Innehaver: 
 Villeroy & Boch AG, Postfach 11 20, 66688, METTLACH, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric and electronic fittings for conduction, 

distribution, steering and controlling of water. 
11 Lamps; lighting appliances; sanitary equipment 
items, namely bath tubs, shower tubs, wash basins, toilet 
bowls, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets, urinals; 
covers for urinals; toilet seats; fittings, namely bathroom 
fittings, such as connection, mixing and distributing 
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons, 
piping equipment, showers, shower fittings, tubes for 
bathrooms and public baths, fittings for washbasins and 
sinks as well as bathtubs and showers, manually and 
automatically controllable valves and mixing valves for 
sanitary water supply; parts and components of all 
aforementioned goods; wall lights. 
20 Frames; mirrors; mirrored cabinets; furniture, 
small items of furniture; consoles (included in class 20) 
for bathroom and toilet utensils; baskets (included in 
class 20); wall units (not of precious metal or coated 
therewith). 
21 Ceramic accessories for household purposes, 
namely toothbrush holders with cups, grips (not of 
precious metal or coated therewith), toilet paper holders, 
toilet brush holders, holders for bathroom and toilet 
utensils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0820439 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200403199 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.01 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.02 DE 303 33 342.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

LASERTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASERTEC 

(730) Innehaver: 
 Pirelli Deutschland AG, An der alten B 426, 64747, 

BREUBERG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Tyres; pneumatic and solid tyres, especially for 

vehicle wheels; wheels for vehicles; inner tubes for 
wheels; rims; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods, namely valves, rim bands, sponge rubber rings 
(included in this class); motorcycle parts (included in this 
class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821050 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200403735 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.03 FR 033243853 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOTAL FITNESS YVES SAINT LAURENT 

(730) Innehaver: 
 Yves Saint Laurent Parfums, 28/34, boulevard du Parc, 

92200, NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Slimming creams for the body. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0822374 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200502344 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INCANTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INCANTO 

(730) Innehaver: 
 Arkady Olegovich Markov, kv. 56, 189/1, Oktyabrsky pr., 

g, LYUBERTSY, MOSKVA REGION, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Wimples; bandanas (neckerchiefs); corselets; 
corsets (underclothing); girdles; body linen (garments); 
slips (undergarments); underclothing; underwear; sweat-
absorbent underclothing (underwear); underclothing (anti-
sweat-); underwear (anti-sweat -); overalls; smocks; stuff 
jackets (clothing); boas (necklets); half-boots; breeches 
(for wear); trousers; football boots; football shoes; 
brassieres; collars (clothing); shoulder wraps; detachable 
collars; shirt yokes; veils (clothing); galoshes; neckties; 
ascots; leggings; gaiters; spats; boot uppers; vests; 
waistcoats; singlets; sports jerseys; hosiery; heels; 
drawers (clothing); pants; teddies (undergarments); 
hoods (clothing); hat frames (skeletons); pocket squares; 
pockets for clothing; collar protectors; cap peaks; sun 
visors; visors (hatmaking); tights; combinations (clothing); 
wet suits for water-skiing; bodices (lingerie); suits; 
bathing suits; swimsuits; masquerade costumes; beach 
clothes; jackets (clothing); fishing vests; liveries; 
camisoles; tee-shirts; cuffs; wristbands (clothing); 
chemisettes (shirt fronts); jumpers (shirt fronts); shirt 
fronts; mantillas; coats; furs (clothing); mittens; miters 
(hats); mitres (hats); muffs (clothing); footmuffs, not 
electrically heated; heelpieces for boots and shoes; bibs, 
not of paper; fur stoles; ear muffs (clothing); socks; bath 
sandals; bath slippers; beach shoes; boots for sports; ski 
boots; sports shoes; footwear; paper clothing; 
outerclothing; ready-made clothing; motorists' clothing; 
cyclists' clothing; clothing for gymnastics; gabardines 
(clothing); jerseys (clothing); clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; knitwear (clothing); uniforms; 
clothing; iron fittings for boots; fittings of metal for shoes 
and boots; iron fittings for shoes; maniples; top coats; 
overcoats; topcoats; parkas; babies' diapers of textile; 
babies' napkins of textile; pelerines; gloves (clothing); 
pajamas (am.): bathing drawers; bathing trunks; scarves; 
frocks; waterproof clothing; headbands (clothing); garters; 
sock suspenders; stocking suspenders; ready-made 
linings (parts of clothing); dress shields; soles for 
footwear; braces for clothing (suspenders); suspenders; 
lace boots; belts (clothing); money belts (clothing); 
layettes (clothing); non-slipping devices for boots and 
shoes; pullovers; heel pieces for stockings; welts for 
boots and shoes; chasubles; shirts; wooden shoes; 
sandals; boots; saris; sweaters; footwear uppers; inner 
soles; togas; underpants; gymnastic shoes; slippers; 
shoes; turbans; berets; caps (headwear); hats; headgear 
for wear; top hats; aprons (clothing); bath robes; dressing 
gowns; tips for footwear; shower caps; stockings; sweat-
absorbent stockings; shawls; skull caps; bathing caps; 
sashes for wear; studs for football boots (shoes); babies' 
pants; gaiter straps; trouser straps; pelisses; esparto 
shoes or sandals; skirts; petticoats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.12.05 - 49/05

 

99 
 

(111) Int.reg.nr: 0822726 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200404674 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCURA 

(730) Innehaver: 
 AGA AB, 18181, LIDINGÖ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport and delivery of goods by vehicles, 

ships or airplanes; storage of goods; aforementioned 
services particularly in relation with the preparation, 
distribution, handling and treatment of gases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823201 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200404796 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.18 DE 303 60 029.2/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOSCAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOSCAN 

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

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

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

 1 Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations. 
3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations 
for body and beauty care, hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0823696 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200405235 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.15 DE 303 52 934.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-Plug 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C-Plug 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, DE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, 
devices and instruments (to the extent included in this 
class); electrical signaling, measuring, counting, 
recording, monitoring, open and closed loop control and 
switching devices; electrical data input, processing, 
transmission, storage and output of data; data processing 
programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.12.05 - 49/05

 

100 
 

(111) Int.reg.nr: 0823853 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200405293 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.15 DE 303 52 990.3/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLEN ORCHY 

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

NECKARSULM, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers), in 

particular spirits, all aforementioned goods of UK origin. . 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0825287 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200406158 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.06.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.09 DK VA 2003 03275 
(540) Gjengivelse av merket: 

ClickLine 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ClickLine 

(730) Innehaver: 
 Danske Trælast A/S, Postboks 210, 2860, SØBORG, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; metal 
handles and knobs for doors, windows and furniture, 
metal fittings for doors, windows and furniture, knockers; 
latches of metal; door bolts; door stops of metal; non-
electric door openers; pegs of metal; locks, except 
electric, of metal for doors, windows and furniture, sliding 
bolts; latches. 
11 Bathroom installations; bathroom articles 
namely showers and shower holders. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; handles and knobs for 
doors, windows and furniture, fittings for doors, windows 
and furniture, door stops; pegs and racks; latches; none 
of the aforesaid goods being of metal; bathroom articles, 
namely hooks and corner shelves; racks of metal. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; bathroom articles (not included 
in other classes), namely tooth mug holders, toothbrush 
holders, mugs, towel holders, pedal-operated dustbins for 
bathrooms, lavatory brushes, lavatory brush holders, 
toilet paper holders, soap pumps, soap dishes and soap 
holders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0826762 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200407603 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.18 BX 748290 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRERO SEEDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FERRERO SEEDS 

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

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Chocolate articles; pastry and confectionery; 

edible ices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0826935 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200407058 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.09 US 78/381,118 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIPP LITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIPP LITE 

(730) Innehaver: 
 Trippe Manufacturing Co, 1111 West 35th Street, 

IL60609, CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electrically operated apparatus, namely power 

converters comprising direct-to-altering inverters and 
battery chargers; auxiliary power supplies and line filters; 
power converters for alternating current to direct current; 
power converters for direct current to direct current; 
uninterruptible power supplies; voltage surge 
suppressors; power converters for regulating/controlling 
alternating current; power distribution assemblies for 
multiple outlets; KVM (keyboard, video, mouse) switches; 
and USB (universal serial bus) hubs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828253 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200407797 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.11 SE 2003/06710 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 E Electrolux ICON 

(730) Innehaver: 
 AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 10545, 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Polishing, scouring and abrasive preparations. 

7 Washing machines; spin driers, tumble driers, 
mangles, ironing machines, dishwashers, food mixing 
machines, food processors, slicers, grinders, vacuum 
packing machines, rack and tray conveyors, waste 
disposal machines, compressors for refrigerators and 
freezers; machines for high pressure cleaning, floor 
polishing machines, vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners such as hoses and nozzles, dust bags 
and filters for vacuum cleaners, power-operated saws, 
chain saws, clearing saws, crosscutting saws, shredders, 
rotary cultivators, lawn mowing machines, ride-on lawn 
mowers, garden machines, hedge shears, trimmers, 
brush cutters, blowers, snow blowers, garden vacuums, 
water pumps, lawn aerators, scarifiers, sod cutters, 
stump grinders, saw mills; core drilling machines, drill 
stands, floor saws, wall saws, wire saws, tile and 
masonry saws, hand-held saws, diamond equipped 
polishing machines. 
8 Hand tools and hand implements, all for use in 
forestry and horticulture; garden tools sets, including 
saws, pruning shears, rakes, trowels; ice augers, 
diamond saw blades, laser welded blades for dry cutting, 
diamond core bits, diamond wire, diamond chains, 
grinding tools, diamond polishing tools and abrasive 
tools. 
9 Irons, computer software for controlling the 
washing process in laundries, protective clothing for 
forestry workers, clothing for protection against accidents, 
protective helmets, measuring instruments. 
11 Refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, 
microwave ovens, air conditioning installations and 
apparatus, fans, cooker hoods, built-in hobs, water 
purifying apparatus, drying cabinets, electric coffee 
brewing machines, water heaters, air cleaners, 
humidifiers, toasters, electric waffle irons, thawing 
cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, 
refrigerated counters, heated (or refrigerated) food 
service displays, radiators. 
21 Household and kitchen appliances, glassware, 
porcelain, earthenware, non-electric dusting and cleaning 
apparatus, dusting cloths, dusters, non-electric 
saucepans. 
25 Rainproof clothing, underclothing, boots, socks, 
gloves. 
35 Information to customers in connection with 
sales of cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, washing machines, spin driers, tumble 
driers, mangles, ironing machines, dishwashers, food 
mixing machines, food processors, slicers, grinders, 
vacuum packing machines, rack and tray conveyors, 
waste disposal machines, compressors for refrigerators 
and freezers, machines for high pressure cleaning, floor 
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polishing machines, vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners such as hoses and nozzles, dust bags 
and filters for vacuum cleaners, power-operated saws, 
chain-saws, clearing saws, crosscutting saws, shredders, 
rotary cultivators, lawn mowing machines, ride-on lawn 
mowers, garden tractors, hedge shears, trimmers, brush 
cutters, blowers, snow blowers, garden vacuums, water 
pumps, lawn aerators, scarifiers, sod cutters, stump 
grinders, saw mills, core drilling machines, drill stands, 
floor saws, wall saws, wire saws, tile and masonry saws, 
hand-held saws, power packs, diamond equipped 
polishing machines, hand tools and hand implements, all 
for use in forestry and horticulture, garden tools sets, 
including saws, pruning shears, rakes, trowels, ice 
augers, diamond saw blades, laser welded tables for dry 
cutting, diamond core bits, diamond wire, diamond 
chains, grinding tools, diamond polishing tools and 
abrasive tools, protective clothing, for forestry workers, 
irons, computer software for controlling the washing 
process in laundries, clothing for protection against 
accidents, protective helmets, measuring instruments, 
refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, microwave 
ovens, air conditioning installations and apparatus, fans, 
cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus, 
drying cabinets, electric coffee brewing machines, water 
heaters, air cleaners, humidifiers, toasters, electric, waffle 
irons, thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast 
freezers, refrigerated counters, food service display 
cases, radiator, household and kitchen appliances, 
glassware, porcelain, earthenware, non-electric dusting 
and cleaning apparatus, dusting cloths, dusters, non-
electric saucepans, rainproof clothing, underclothing, 
boots, socks, gloves. 
37 Maintenance and repair services of washing 
machines, spin driers, mangles, ironing machines, 
dishwashers, food mixing machines, food processors, 
slicers, grinders, vacuum packing machines, rack and 
tray conveyors, waste disposal machines, compressors 
for refrigerators and freezers, machines for high pressure 
cleaning, floor polishing machines, vacuum cleaners and 
parts to vacuum cleaners such as hoses and nozzles, 
dust bags and filters for vacuum cleaners, power-
operated saws, chain-saws, clearing saws, crosscutting 
saws, shredders, rotary cultivators, lawn mowing 
machines, ride-on lawn mowers, garden tractors, hedge 
shears, trimmers, brush cutters, blowers, snow blowers, 
garden vacuums, water pumps, lawn aerators, scarifiers, 
sod cutters, stump grinders, saw mills, core drilling 
machines, drill stands, floor saws, wall saws, wire saws, 
tile and masonry saws, hand-held saws, power packs, 
diamond equipped polishing machines, hand tools and 
hand implements, all for use in forestry and horticulture, 
garden tools sets, including saws, pruning shears, rakes, 
trowels, ice augers, diamond saw blades, laser welded 
blades for dry cutting, diamond core bits, diamond wire, 
diamond chains, grinding tools, diamond polishing tools 
and abrasive tools, protective clothing, for forestry 
workers, irons, computer software for controlling the 
washing process in laundries, clothing for protection 
against accidents, protective helmets, measuring 
instruments, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, 
microwave ovens, air conditioning installations and 
apparatus, fans, cooker hoods, built-in hobs, water 
purifying apparatus, drying cabinets, electric coffee 
brewing machines, water heaters, air cleaners, 
humidifiers, toasters, electric waffle irons, thawing 
cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, 
refrigerated counters, food service display cases, 
radiators, household and kitchen appliances, glassware, 
porcelain, earthenware, non-electric dusting and cleaning 
apparatus, dusting cloths, dusters, non-electric 
saucepans. 
39 Transport, packaging and storage of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828325 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200407811 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.28 SE 3455359 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STENA 

(730) Innehaver: 
 Stena Metall AB, Box 4088, 40040, GÖTEBORG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Common metals and their alloys, unwrought or 

semi-wrought iron; unwrought or semi-wrought steel; 
articles made of common metals, not included in other 
classes; ores; aluminium. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes. 
17 Plastics, semi-processed. 
35 Marketing of bunker fuel, oil for house heating, 
graphics equipment, electronic equipment, electric 
equipment, refrigerating apparatus, plastics, chemicals, 
paper, cardboard and metals. 
39 Transport; wrapping and storage of goods; 
transport and storage of waste. 
40 Waste processing (conversion); incineration 
and destruction of waste and garbage; separation of 
waste material and recyclable materials; recycling and 
processing (conversion) of waste and garbage; recycling 
and processing (conversion) of by-products from industry, 
towns, households, hospitals, dental services and offices; 
recycling and processing of electronic and electrical 
apparatus and instruments; recycling and processing of 
apparatus and instruments for refrigerating. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2005.12.05 - 49/05

 

103 
 

(111) Int.reg.nr: 0831223 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200409294 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.23 IT MI2004C 000571 
(540) Gjengivelse av merket: 

C'N'C CoSTUME NATIONAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C'N'C CoSTUME NATIONAL 

The mark consists of the wording C'N'C CoSTUME 
NATIONAL, having the letter O of the word COSTUME in 
small letters. 

(730) Innehaver: 
 E C SpA, Via Fusetti 12, 20136, MILANO, IT 

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

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

 18 Leather and leather articles, traveling bags, 
bags, rucksacks, handbags, briefcases, document 
holders, money bags, wallets, umbrellas. 
25 Clothing articles of outerwear and underwear 
for men, women and children, suits and dresses, jackets, 
heavy jackets, raincoats, coats, trousers, skirts, shirts, 
ties, neckties, T-shirts, sweaters, pullovers, blouses, bath 
suits, belts, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0833018 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200502345 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOUN PARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOUN PARIS 

(730) Innehaver: 
 Societe Parisienne de Commercialisation et de 

Developpement SPCD, 79 rue Boissière, 75116, PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0834365 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200411233 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWECON 

(730) Innehaver: 
 Swecon Anläggningsmaskiner AB, Box 55, 631 02, 

ESKILSTUNA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail sales services relating to construction 
machines, equipment and spares. 
37 Repair and servicing of construction machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0835678 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200412066 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAND WORLD 

(730) Innehaver: 
 Lübeck und Travemünde Tourist Service GmbH, 

Holstentorplatz 1, 23552, LÜBECK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management and 
business administration. 
41 Education; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0835679 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200412067 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICE WORLD 

(730) Innehaver: 
 Lübeck und Travemünde Tourist Service GmbH, 

Holstentorplatz 1, 23552, LÜBECK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management and 
business administration. 
41 Education; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836341 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200412326 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.29 FR 04/3.282.712 
(540) Gjengivelse av merket: 

LASH STYLIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LASH STYLIST 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic and make-up products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836799 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200412514 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.07 DE 304 33 232.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOYON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KOYON 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations, namely 
preparations for the treatment of respiratory disease, anti-
inflammatory preparations, pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastrointestinal diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836803 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200412517 
(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:  
 Jili 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Jili 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Jilong Economy Development Co Ltd, 

Nanshou, Huanglou Zhen Pudong, 201205, SHANGHAI, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Floats for bathing and swimming; swimming 

jackets; swimming belts; life saving apparatus and 
equipment; life nets; safety nets; protection devices 
against X-rays, not for medical use; workmen's protective 
face-shields; restraints (safety-) (other than vehicle seats 
and sports equipment). 
28 Toys; toys for parties; dolls; dolls' feeding 
bottles; dolls room; toy balloons (play-); toy masks; toy 
cars; practical jokes; toy vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0836815 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200412518 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STETHOFLUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STETHOFLUX 

(730) Innehaver: 
 Hervé Bindefeld, 7, rue des Acacias, 75017, PARIS, FR 

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

stethoscopes and ultrasonographic diagnostic apparatus.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836822 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200412521 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.05 GB 2360263 
(540) Gjengivelse av merket: 

A-CENTRIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A-CENTRIC 

(730) Innehaver: 
 Alfred Dunhill Ltd, 30 Duke Street, St James's, 

SW1Y6DL, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Horological and chronometric instruments; 
clocks, watches; watch straps, watch bracelets; jewellery, 
cufflinks; tie bars, tie pins; shirt and collar studs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0836830 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200412522 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 DE 304 44 091.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLUME REFLECT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLUME REFLECT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0836927 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200412632 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 DE 304 37 366.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Rockin' Rio 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rockin' Rio 

(730) Innehaver: 
 Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 85609, ASCHHEIM, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumeries, cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0837230 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200412711 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.16 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.30 FR 03 3 254 443 
(540) Gjengivelse av merket: 

B.S.A. Behavioral Styles 
Assessment 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B.S.A. Behavioral Styles Assessment 

(730) Innehaver: 
 Arnava SA, 2, rue de la Bourse, 75002, PARIS, FR 

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

administration; office functions; on-line advertising on a 
computer network; employment agencies; recruitment 
services; consulting in career advancement; 
organisational consulting, business management and 
human resources management; assessment of 
vocational abilities; assessment of occupational skills; 
assessment of know-how and knowledge (recruitment, 
selection of personnel). 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; organization of competitions (education 
or entertainment); assessment of know-how and 
knowledge (professional career management); 
behavioural assessment for career guidance, 
development or selection purposes; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences or conventions; 
providing games on-line (on a computer network); on-line 
electronic publishing of books and periodicals; consulting 
in career guidance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0837619 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200412954 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.23 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.07 BX 741343 
(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: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Electric apparatus for preparation of hot and 
cold beverages; apparatus for making coffee and tea. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838170 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413191 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.12 DK VA 2004 00582 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETCONVERTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETCONVERTER 

(730) Innehaver: 
 Bonus Energy A/S, Borupvej 16, 7330, BRANDE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Wind mills and other wind operated machines; 

parts and accessories for the aforesaid goods (not 
included in other classes); mill towers and masts, blades, 
blade hubs, mill housings, machine beds, yaw rings and 
gears, devices for setting the pitch of the wings, brakes 
and brake devices, main shafts, cardan joints, 
transmission cases, clutches and electric generators and 
reserve power supply plants. 
9 Electrical, electronic and computer equipment 
for wind mills; control and monitoring equipment for 
automatically turning on or off the generator and for 
automatic starting after a public power line breakdown, 
over voltage protection against strikes of lightning; 
microprocessor equipment for controlling and monitoring 
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor 
speed, control of the efficiency and thickness of brake 
pads and of temperature, direction and speed of wind; 
vibration sensors for installations in the mill housing; watt-
hour meters. 
37 Erection, construction, installation, 
maintenance and repair of wind mills. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838264 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413217 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORACULO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORACULO 

(730) Innehaver: 
 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838265 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413218 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCANUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCANUM 

(730) Innehaver: 
 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838267 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413220 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CENACULO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CENACULO 

(730) Innehaver: 
 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838268 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413221 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONA NOVA 

(730) Innehaver: 
 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838269 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200413222 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPIDUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPIDUM 

(730) Innehaver: 
 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838270 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200413223 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.25 GB 2356769 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPICE EXPRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPICE EXPRESS 

(730) Innehaver: 
 Patak (Spices) Ltd, Kiriana House, Haydock Lane, 

WA119UZ, HAYDOCK, LANCASHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry, and game; products made 
of fish, meat, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; prepared nuts and nut 
products; nut products included in this class for use as 
food or as ingredients in food; cooked and preserved 
dishes mainly consisting of meat, fish, vegetables, 
legumes and also containing potatoes, pasta or rice; 
ready meals; Indian style snacks; snacks and snack 
foods; pickles; pulses; dhals; food pastes; food pastes 
prepared wholly or principally from foodstuffs included in 
this class; herbs; eggs; milk and milk products; desserts; 
edible oils and fats. 
30 Flour and preparations made from cereals, 
bread and bread mixes, pastry and confectionery; 
pappadums; Indian breads and Indian style breads, naan 
breads; spices (other than poultry spices); curry paste; 
food pastes; food pastes prepared wholly or principally 
from foodstuffs included in this class; sauces; chutneys, 
condiments; non-medicated confectionery, puddings and 
desserts; rice; snack foods; snacks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838271 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200413224 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 IE 2004/01397 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAILEYS 

(730) Innehaver: 
 R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, 

DUBLIN 12, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry; yeast, treacle; cakes, cheese cakes, 
chocolates, truffles, ice cream, pastries, sauces; 
confectionery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838272 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200413225 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.04 IT VI2004C000282 
(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 words "CUOR DI PATATA" 

written in small fancy letters, in white colour with a blue 
background; the letters "C" and "P" are in capital 
characters; close to these words is the image of a heart 
in red color with the contours in blue color; behind the 
heart is a device representing the potato with a human 
face in brown, yellow and blue colors. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cuor di Patata 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "CUOR DI PATATA" means "HEART OF POTATO" in 

Italian. 
(730) Innehaver: 

 Essedue Alimentare SrL, Via E. Mattei, 45, 31055, 
QUINTO DI TREVISO (TV), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Potato products, namely fries, croquettes, 

roasted potatoes, pre-cooked potatoes, potato 
dumplings, potato chips and potato fingers; bone 
marrows. 
30 Potato flour. 
31 Potatoes, fresh. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838281 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200413228 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 SE 2004/02900 
(540) Gjengivelse av merket: 

NCSD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NCSD 

(730) Innehaver: 
 VPC AB, Box 7822, 10397, STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838284 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200413229 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Südsalz GmbH, Ridlerstrasse 75, 80339, MÜNCHEN, DE

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Salt, table salt, also with added spice, vitamin 

and trace-elements, in particular iodinated table salt with 
added herbs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838285 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200413230 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MORGENTAU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MORGENTAU 

(730) Innehaver: 
 J T Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38, 60486, 

FRANKFURT/MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tea. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838286 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200413231 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEAVELOPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEAVELOPE 

(730) Innehaver: 
 J T Ronnefeldt KG, Kurfürstenplatz 38, 60486, 

FRANKFURT/MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Packaging made from paper, cardboard and 
plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838287 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200413232 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Südsalz GmbH, Ridlerstrasse 75, 80339, MÜNCHEN, DE

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Salt, table salt, also with added spices, vitamin 

and trace elements, in particular iodinated table salt with 
added garlic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838412 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200413261 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 J! 

(730) Innehaver: 
 JOOP! GmbH, Harvestehuder Weg 22, 20149, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Adhesives for cosmetic purposes, almond milk 
for cosmetic purposes, bath salts (not for medical 
purposes), cosmetic preparations for baths, beard dyes, 
bergamot oil, bleaching preparations (decolorants) for 
cosmetic purposes, color-removing preparations, 
colorants for toilet purposes, cosmetics, cotton wool for 
cosmetic purposes, cosmetic creams, skin whitening 
creams, degreasers other than for use in manufacturing 
processes, denture polishes, deodorants for personal 
use, depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes, 
eau de Cologne, eau de toilette, ethereal essences, 
ethereal oils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, 
adhesives for affixing false eyelashes, cosmetic 
preparations for eyelashes, false eyelashes, greases for 
cosmetic purposes, hair dyes, hair lotions, hair spray, hair 
waving preparations, jasmine oil, lacquer-removing 
preparations, lavender oil, lavender water, lipsticks, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for 
cosmetic purposes, make-up, make-up preparations, 
mascara, nail care preparations, nail polish, nail varnish, 
false nails, neutralizers for permanent waving, paper 
guides for eye make-up, cosmetic pencils, sachets for 
perfuming linen, scented water, scented wood, 
shampoos, shining preparations (polish), cosmetic 
preparations for skin care, deodorant soap, disinfectant 
soap, starch glaze for laundry purposes, sun-tanning 
preparations (cosmetics), decorative transfers for 
cosmetic purposes, depilatory wax. 
9 Spectacles. 
14 Agates, alarm clocks, amulets (jewellery), 
ashtrays (of precious metal, for smokers), badges of 
precious metal, baskets of precious metal (for household 
purposes), cigar boxes of precious metal, boxes of 
precious metal, boxes of precious metal for sweetmeats, 
bracelets (jewellery), brooches (jewellery), buckles of 
precious metal, busts of precious metal, cabarets (trays) 
of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious 
metal, candle extinguishers of precious metal, candle 
rings of precious metal, candlesticks of precious metal, 
cases of precious metal, cigar cases of precious metal, 
cigarette cases of precious metal, cases for clock and 
watchmaking, cases for watches (presentation), chain 
mesh purses of precious metal, chains (jewellery), watch 
chains, charms (jewellery), chronographs (watches), 
chronometers, chronoscopes, cigar holders of precious 
metal, cigarette holders of precious metal, clock cases, 
clocks, clocks and watches (electric), coffee services of 
precious metal, coffeepots (non-electric) of precious 
metal, coins, household containers of precious metal, 
kitchen containers of precious metal, cruets of precious 
metal, cups of precious metal, sundials, diamonds, 
dishes of precious metal, earrings, egg cups of precious 
metal, epergnes of precious metal, figurines (statuettes) 
of precious metal; goblets of precious metal, gold and 
silver ware (other than cutlery, forks and spoons), gold 
thread (jewellery), harness fittings of precious metal, hat 
ornaments (of precious metal), household utensils of 
precious metal, objects of imitation gold, ingots of 
precious metal, ivory (jewellery), jewel cases of precious 

metal, jewellery, jewellery of yellow amber, jugs of 
precious metal, key rings (trinkets of fobs), kitchen 
utensils of precious metal, cuff links, match boxes of 
precious metal, match holders of precious metal, 
medallions (jewellery), medals, napkin rings of precious 
metal, necklaces (jewellery), nutcrackers of precious 
metal, oil cruets of precious metal, paste jewellery 
(costume jewelry), pearls (jewellery), pearls made of 
ambroid (pressed amber), pepper pots of precious metal, 
pins (jewellery), plated articles (precious metal plating), 
platinum (metal), powder compacts of precious metal, 
precious stones, purses of precious metal, rings 
(jewellery), salt cellars of precious metal, salt shakers of 
precious metal, saucers of precious metal, semi-precious 
stones, services (tableware) of precious metal, shoe 
ornaments (of precious metal), silver ornaments, silver 
plate (plates, dishes), snuff boxes of precious metal, soup 
bowls of precious metal, spinel (precious stones), spun 
silver (silver wire), statuettes of precious metal, 
stopwatches, strainers of precious metal, sugar bowls of 
precious metal, table plates of precious metal, tea 
caddies of precious metal, tea infusers of precious metal, 
tea services of precious metal, tea strainers of precious 
metal, teapots of precious metal, threads of precious 
metal (jewellery), tie clips, tobacco jars of precious metal, 
toothpick holders of precious metal, towel holders of 
precious metal, trays of precious metal (for household 
purposes), vases of precious metal, sacred vessels of 
precious metal, watch bands, watch crystals, watch 
glasses, watches, works of art of precious metal, 
wristwatches. 
16 Documents files (stationery); albums; 
announcement cards (stationery); cabinets for stationery 
(office requisites); paintings (pictures) framed or 
unframed; paper sheets (stationery); pencils; pencil 
sharpeners; pencil sharpening machines; pads 
(stationery); paperweights; letter trays; writing paper; 
pamphlets; books; bookends; office requisites, except 
furniture; printed matter; penholders; fountain pens; 
greeting cards; envelopes (stationery); folders for papers; 
passport holders; hat boxes of cardboard; calendars; 
coasters of paper; charts; cardboard; lithographic works 
of art; bookmarkers; office perforators; punches (office 
requisites); magazines (periodicals); paper knives 
(cutters) (office requisites); scrapers (erasers) for offices; 
pencil leads; pencil lead holders; note books; wrapping 
paper; stationery; face towels of paper; towels of paper; 
table napkins of paper; handkerchiefs of paper; conical 
paper bags; blinds of paper; photographs; photo-
engravings; paintbrushes; posters; portraits; postcards; 
prospectuses; rubber erasers; rosaries; boxes of 
cardboard or paper; signboards of paper or cardboard; 
patterns for dressmaking; pen cases; inkstands; writing 
instruments; writing or drawing books; writing cases 
(stationery); writing materials; place mats of paper; table 
cloths of paper, table linen of paper; table mats of paper; 
cardboard articles; drawing materials; drawing pads; 
drawing boards; drawing sets; drawing instruments; 
graphic prints; periodicals; newspapers; cigar bands. 
18 Attaché cases, backpacks, bags for campers, 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; 
beach bags, boxes of leather or leather board, boxes of 
vulcanised fibre, briefcases, canes, card cases 
(notecases), cases (of leather or leatherboard), casings 
(of leather, for springs), chain mesh purses (not of 
precious metal), fur-skins, leather trimmings for furniture, 
game bags (hunting accessory), garment bags for travel, 
handbags, haversacks, key cases (leatherware), kid, net 
bags for shopping, parasols, pocket wallets, purses, 
school satchels, shopping bags, suitcases, tool bags of 
leather (empty), travelling bags, travelling trunks, 
umbrella covers, umbrellas, valises, vanity cases (not 
fitted), wheeled shopping bags. 
24 Adhesives fabric for application by heat, bath 
linen (except clothing), bed blankets, bed clothes, bed 
covers, bed linen, blinds of textile, buckram, cloth, cotton 
fabrics, curtain holders of textile material, curtains of 
textile or plastic, door curtains, elastic woven material, 
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traced cloth for embroidery, fabric, fabric for boots and 
shoes, fabric of imitation animal skins, face towels of 
textile, loose covers for furniture, toilet gloves, gummed 
cloth (other than for stationery), handkerchiefs of textile, 
hemp fabric, household linen, knitted fabric, linings 
(textile), napkins for removing make-up (cloth), textile 
material, place mats of textile, mattress covers, table 
napkins of textile, net curtains, non-woven textile fabrics, 
oilcloth (for use as tablecloths), pillow shams, plastic 
material (substitute for fabrics), table runners, serviettes 
of textile, sheets (textile), silk (cloth), sleeping bags 
(sheeting), table cloths (not of paper), table linen (textile), 
taffeta (cloth), tapestry (wall hangings) of textile, towels of 
textile, travelling rugs (lap robes), tulle, upholstery fabrics, 
velvet, woollen cloth, woollen fabric. 
25 Bandanas (neckerchiefs), bath robes, bath 
sandals, baths slippers, bathing caps, bathing drawers, 
beach clothes, beach shoes, belts (clothing), bibs, not of 
paper; boots, braces for clothing (suspenders), 
brassieres, breeches (for wear), camisoles, caps 
(headwear), chemisettes (shirt fronts), clothing, clothing 
for gymnastics, clothing of imitations of leather, clothing 
of leather, coats, collar protectors, combinations 
(clothing), corselets; corsets (underclothing), cyclists' 
clothing, dressing gowns, ear muffs (clothing), esparto 
shoes or sandals, footwear, furs (clothing), garters, 
gloves (clothing), gymnastic shoes, half-boots, 
headbands (clothing), headgear for wear, hosiery, jackets 
(clothing), jerseys (clothing), knitwear (clothing), lace 
boots, layettes (clothing), body linen (garments), 
motorists' clothing, muffs (clothing), neckties, 
outerclothing, overalls, overcoats, pajamas, paper 
clothing, parkas, pelerines, petticoats, pockets for 
clothing, pullovers, ready-made clothing, ready-made 
linings (parts of clothing), sandals, sashes for wear, 
scarfs, shawls, shirts, iron fittings for shoes, shoes, 
singlets, ski boots, skirts, slippers, sock suspenders, 
socks, boots for sports, stockings, suits, sweaters, 
swimsuits, teddies (undergarments), t-shirts, tights, 
togas, trousers, underclothing, underpants, underwear, 
veils (clothing), waistcoats, waterproof clothing, wet suits 
for water-skiing, wimples. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838673 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200500164 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.02 BX 1052955 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE SHAPE OF THE MEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE SHAPE OF THE MEAL 

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

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

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838761 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200500185 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHALLENGE US 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHALLENGE US 

(730) Innehaver: 
 Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, Henry W. 

Oliver Building, 535 Smithfield Street, PA15222, 
PITTSBURGH, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Legal services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838862 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200500219 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARETEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARETEX 

(730) Innehaver: 
 Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; 
chemical auxiliaries and chemical base materials for the 
cosmetic industry and for the pharmaceutical industry; 
chemical auxiliaries and chemical base materials for 
producing detergents, cleaning materials and polishing 
agents; chemical auxiliaries and chemical base materials 
for the leather industry, for the textile industry and for the 
fibre industry; chemical auxiliaries and chemical base 
materials for producing leather auxiliaries, textile 
auxiliaries and fibre auxiliaries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838866 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500220 
(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:  
 V VARVEL 

The trademark consists in a graphic composition 
comprising the representation of a toothed wheel with an 
incomplete upper part, inserted into which there's the 
capital letter "V"; on the right side, in capital letters, 
there's the fantasy writing "VARVEL". 

(730) Innehaver: 
 Varvel SpA, Via 2 Agosto 1980, 9, 40056, 

CRESPELLANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Speed reducers and variable speed drives for 
machines; coupling devices for machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838871 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200500222 
(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:  
 sertrans 

(730) Innehaver: 
 Sertrans Uluslararasi Nakliyat ve Ticaret Limited Sirketi, 

Bahçelievler Mah., Mehmetçik Sok., Kadir Has Center, 
No: 105, BAKIRKÖY-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 

or water. 
35 Services of import-export agencies, services of 
experts for the evaluation of commercial and industrial 
products, services concerning the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods. 
36 Insurance services (including accident 
insurance underwriting, health insurance underwriting, life 
insurance underwriting, marine insurance underwriting), 
statistics services concerning life insurance, actuarial 
services, insurance information, customs brokerage. 
37 Services concerning the maintaining and 
repairing of land vehicles, services concerning the 
maintaining and repairing of sea vehicles, services for the 
construction of ships, services concerning the 
maintaining and repairing of air vehicles. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838872 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200500223 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEBABISH ORIGINAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEBABISH ORIGINAL 

(730) Innehaver: 
 Amjad Ali Khan, 89 Green Street, Forest Gate, E78JF, 

LONDON, GB 
Iftikhar Ahmed Khan, 89 Green Street, Forest Gate, 
E78JF, LONDON, GB 

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

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; milk beverages (milk predominating), 
burgers, salads, salad with meat products; pre-prepared 
meals, desserts included in this class. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from bread, 
pastry, confectionery, ices; honey; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; pre-prepared meals, desserts included in 
this class. 
31 Fresh fruit and vegetables. 
32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
43 Food preparation, restaurant services and 
catering services, and food preparation for take-away 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838888 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200500228 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.04 FR 04/3.277.692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GARNIER naturals for men 

(730) Innehaver: 
 Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue Saint-Honoré, 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 face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and 
aftersun 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: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838898 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200500229 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERVAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERVAL 

(730) Innehaver: 
 Etablissements L Lacroix Fils NV, Sint- Bavostraat 66, 

2610, WILRIJK, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Raw and manufactured tobacco including 
tobacco for smoking and rolling, cigarettes, cigars, 
cigarillos; smokers' articles; cigarette paper, cigarette 
tubes; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0838912 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200500234 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.27 IT BS2004C000262 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPINNAKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPINNAKER 

(730) Innehaver: 
 Invatec SrL, Via Martiri della Liberta 7, 25030, 

RONCADELLE (BRESCIA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical and medical devices and instruments, 
namely catheters, permanent metal prosthesis for the 
treatment of the obstructive peripheral artery diseases 
(peripheral stents) and of the obstructive coronary artery 
diseases (coronary stents). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0838913 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500235 
(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:  
 ISAN 

(730) Innehaver: 
 Amtex Radiátory sro, Radlas 5, 60200, BRNO, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Heating systems, regulating devices for heating 

systems, heat sources, background heating systems, gas 
burners, expansion tanks, radiators, boilers, stoves of all 
types, background heating elements and wall heating 
elements, including their housings and cabinets of plastic, 
swimming pool heating elements, space heating 
apparatus, valves, control valves for heating elements, 
electrical resistance-heating apparatus, heat exchangers, 
water heaters, air reheaters, thermal dampers, plate and 
wire heat exchangers, electric water heaters, solar 
heating installations, regulating and safety accessories 
for heating installations and for gas, water and 
wastewater pipes; air-conditioning apparatus, air 
conditioning units, air-conditioning installations, valves for 
air-conditioning installations, thermal air conditioners, air 
agitators, hot-air generators, air humidifying and air 
drying installations, steam extractors, convectors 
including hybrid systems, radiant heaters, parabolic 
radiators, infrared radiators, catalytic heating apparatus, 
fans, fans for heating and cooling elements, air exhaust 
systems for toilets and bathrooms, air ducts and air 
tubes, air filters, valves and fittings for water and gas 
distribution, water treatment and purification systems, 
valves and pipe fittings, apparatus for bathrooms and 
toilets such as electric hand driers, automatic water 
flushing and rinsing devices, ventilation devices for drying 
and heating. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838985 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200500357 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.14 BX 746751 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEEL FOR LIFE 

(730) Innehaver: 
 Arcelor FCS Commercial SA, 19 avenue de la Liberté, 

2930, LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Organic deposits, namely natural resins or anti-
corrosion oil for coating steels. 
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, 
and their alloys, particularly steels; chrome-plated steels, 
coated steels, cast iron and tinplate, laminated or shaped 
metal building materials, such as heavy sections, joists, 
sheet piles, reinforcing metal materials for concrete, 
metal plates for lining for building purposes, metal floors, 
metal partitions; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks and particularly rails 
and accessories; non-electrical metal cables and wires, 
particularly soldering wire, drawing stock, barbed wire; 
metal tubes and pipes; locksmithing goods and metal 
hardware, particularly metal grates and screens, metal 
fences, wire mesh and cloths, coated or not, metal 
springs; metal wire drawing, bolt and nail industry 
products not included in other classes; crude or 
processed ores; goods of common metal not included in 
other classes, particularly scrap iron, multi-layered sheet 
metals, multi-layered metal products, armor plating, 
frames of metal, metal containers, metal boxes, metal 
tanks, packings of metal, foundry molds of metal, and 
more generally all metallic iron and steelworks products 
not included in other classes, such as billets, sheet metal, 
plates, strips, cylinders, hoops, coils, bands, form parts, 
bars, joists, balls, slabs, extra-heavy oxygen-cut sheet 
metals and pieces, as well as forged, molded, cast, drop-
forged, stamped, welded or machined metal materials 
and metal parts and shaped pieces used in and for all 
industries; metal constructions and construction parts. 
9 Measuring, quality control, testing and 
inspection apparatus and instruments for materials, 
specifically for iron and steelworks products and for 
steels; data processing equipment, such as computer 
software, specifically for iron and steelworks products 
and for steels, magnetic and optical sound and image 
media. 
16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods, 
namely posters, brochures, albums, catalogs, greeting 
cards; newspapers, books, letters, envelopes, 
magazines; news bulletins; printed matter; bookbinding 
material, photographs, stationery; instructional or 
teaching material (except apparatus). 
21 Bottles, drinking vessels; boxes of glass; small 
bottles (not made of precious metal); non-metallic boxes, 
namely cookie jars, lunch boxes, bread bins, soap boxes 
and tea caddies (not of precious metal); aerosols and 
components of aerosols (housings of metal for aerosol 

spraying), namely finials, cups and valves, for non-
medical use. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; arranging newspaper 
subscriptions; business management assistance; 
business organization and management consultancy; 
business management consultancy; expert business 
reports; business information; business inquiries; 
business organization and management consultancy; 
commercial information agencies; advertising agencies; 
dissemination of advertisements; distribution of samples; 
distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, 
printed matter, newspapers, samples); dissemination of 
advertising material (leaflets, prospectuses, printed 
matter, newspapers, samples); rental of advertising 
space; rental of access time to communication means of 
all kinds for advertising; publishing of advertising texts; 
dissemination of advertisements; advertising mailing; 
updating of advertising material; advertising; on-line 
advertising on a computer network; advertising by mail 
order; sales promotion (for others); document 
reproduction; computer file management; computer file 
information retrieval. 
38 Electronic messaging, computer-aided 
transmission of messages and images, relating to steels 
and their use; transmission of information by computer 
communication means accessible by access codes or 
terminals regarding steels and their use. 
40 Treatment of materials and more specifically of 
ores and metals, such as metal coating, all treatments of 
metals and all mechanical, thermo-mechanical or 
chemical transformations of the properties and 
characteristics of metals, metal tempering, finishing of 
metal surfaces, soldering, chromium plating, nickel 
plating, tin plating, galvanization, laminating, armor 
plating, cutting, polishing, magnetization, plating, 
punching, stripping finishes, metal soldering, recycling of 
metal goods; treatment of materials during manufacturing 
of metal goods, such as metal forging, pressing, 
deburring, machining, lamination and forming work; 
vacuum treatment and nitrogen hardening; assembly of 
metal shapes [for third parties]. 
41 Education and technical and non-technical 
training; editing of books, magazines, brochures, 
instruction or teaching manuals; production of films, video 
clips and videotapes; production of radio and audiovisual 
programs; publication of books, magazines, brochures 
and instruction or teaching manuals; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, seminars, 
games, competitions. 
42 Leasing access time to a database server 
center relating to steels and their use [computer 
services]; customer services, namely technical advice for 
improving quality of goods and services relating to steels 
and their use; expert opinions and engineering work 
relating to steels and their use; advice regarding choice 
and use of steels, technical and industrial research; 
design, development of computer software, specifically 
for iron metallurgy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0838997 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200500360 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.27 IT PD2004C 000359 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Megius 

The mark consists of a sign composed of the fancy 
wording MEGIUS, in fancy characters, placed together 
with a circular figure composed of three ellipses of 
various sizes. 

(730) Innehaver: 
 Megius SpA, Via Torino, 16, 35035, MESTRINO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Metal and non-metal shower cubicles or 

enclosures; shower stalls; fully equipped and 
multifunction enclosures for: shower, turkish bath or 
steam bath, hydro massage, plantar massage, alternately 
hot and cold shower, chromo therapy, music therapy, 
aroma therapy; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839016 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200500362 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.21 ES 2.576.714 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 deramed 

(730) Innehaver: 
 Alberto Fresco Molina, C/ Sicilia 143, bajos, 08013, 

BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for use in industry, science, 
photography, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry; silicones. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839068 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200500374 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Prenata 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Prenata 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o, Npor. O. Bartoska 

15, 34401, DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried foodstuffs for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0839074 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200500375 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.25 SE 2004/02324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 poc 

(730) Innehaver: 
 POC Sweden AB, Byvägen 54, 13334, 

SALTSJÖBADEN, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Goggles for sports; protective helmets for 
sports. 
25 Clothing (mainly for skiing), footwear, 
headgear, gloves (clothing); protective suits for skiing, 
skating, bicycling, skateboarding, snowboarding. 
28 Shin guards (sports articles); elbow guards, 
back guards, protection for ski poles, protective gloves for 
sports, ski straps, buckle straps, ski poles; sporting 
articles not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839088 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200500376 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.17 CH 527037 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FQF La haute horlogerie certifiée 

(730) Innehaver: 
 Fondation Qualité Fleurier, Rue du Temple 8c, Bureau 

communal, 2114, FLEURIER, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Watches, in particular as jewellery articles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0839111 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200500383 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.14 FR 04 3 292 017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hennessy 

(730) Innehaver: 
 Societe Jas Hennessy & Co SA, 1 rue de la Richonne, 

16100, COGNAC, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery); 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); printing type; printing blocks. 
28 Playing cards. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839154 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200500390 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.18 DE 304 15 934.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PILAVY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PILAVY 

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 

Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839274 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200500583 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 CH 526736 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 daily swiss minute bakery 

(730) Innehaver: 
 Bepashop Holding SA, Grand-Rue 51, 1630, BULLE, CH 

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

artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey, treacle syrup; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice for 
refreshment; all the aforesaid goods are of Swiss origin. 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0839277 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500585 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUBIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUBIC 

(730) Innehaver: 
 Tarkett SAS, 2, rue de l'Egalité, 92748, NANTERRE 

CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building materials (non-metallic); building 
timber; timber (manufactured); all the aforementioned 
goods to be used in connection with floor coverings. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors (excluding 
floor tiling and paints); non-textile wall hangings; all the 
aforesaid goods should be used in connection with floor 
coverings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839586 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200500675 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.23 BX 1052227 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Huizer Kaas-Gilde 

(730) Innehaver: 
 Visser Kaashandel BV, Nijverheidsweg 20, 1271EA, 

HUIZEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Cheese and cheese products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839926 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200500870 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.22 FR 043 269 033 
(540) Gjengivelse av merket: 

EYE D 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EYE D 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale de Geophysique, 1, rue Léon 

Migaux, 91300, MASSY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software; scientific apparatus and instruments, 
measuring, signalling, checking (surveillance) apparatus 
and instruments for the acquisition, processing, 
interpreting of geophysical data for underground 
exploration and exploitation; software; scientific 
apparatus and instruments, measuring, signalling, 
checking (surveillance) apparatus and instruments for the 
acquisition, processing, interpreting of seismic data for 
the exploitation of hydrocarbons pools. 
42 Scientific services, namely services for the 
acquisition, processing, interpreting of geophysical data 
for underground exploration and exploitation, services for 
the acquisition, processing, interpreting of seismic data 
for hydrocarbon pool research and exploitation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839956 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200500875 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 CH 525525 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Windstar Graphics 

(730) Innehaver: 
 Windstar Graphics International AG, Feldeggstrasse 2, 

8152, GLATTBRUGG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Colorants, lacquers for printing on packaging 
and publications. 
40 Customer advice service in connection with 
printing, namely for printing on packaging and for printing 
of publications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0839962 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200500878 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 CH 524614 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMEL THE BEGINNING OF 

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

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0839979 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200500881 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.27 US 78/409.010 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 M SCOPE 

(730) Innehaver: 
 FRL Inc, 200 West Willmont Road, CA93635, LOS 

BANOS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Metal detectors, namely metal detectors for 
treasure hunting, pipe and cable locators, leak detectors, 
valve and box locators, walk-through and hand-held 
metal detectors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839991 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500981 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lawson Fuses Ltd, Meadowfield, PONTELAND, 

NORTHUMBERLAND, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic control apparatus and instruments; 
switch gear and switch boxes; fuses, fuse gear and fuse 
boxes; fuse holders, fuse-links and neutral links; current 
limiters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0839995 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200500982 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.11 FR 04 3 296 975 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAVIDRIVE 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12 rue 

Fructidor, 75835, PARIS CEDEX 17, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their 
components, namely engines and motors, gearboxes, 
bodies, chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, wheel covers, 
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, 
head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion 
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, 
luggage racks, ski racks, spoilers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0839996 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200500983 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 FR 04 3 300 937 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERYSOIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERYSOIN 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel Gance, 

92100, BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
cosmetic hair care products, shampoos, dentifrices. 
5 Pharmaceutical preparations, dermatological 
preparations, dermocosmetic preparations for skin and 
hair hygiene and care purposes, dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840003 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200500985 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 CH 525457 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOSPERSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECOSPERSE 

(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132, MUTTENZ, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Aqueous pigment preparation without binders 

for the processing industry. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840020 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200500989 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEMMY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEMMY 

(730) Innehaver: 
 Clementoni SpA, Zona Industriale Fontenoce, 62019, 

RECANATI, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840029 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200500991 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Triago 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Triago 

(730) Innehaver: 
 Triago Management Development, 1, boulevard de la 

Madeleine, 75001, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840040 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200500992 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYNERBOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYNERBOX 

(730) Innehaver: 
 Synerway, BP 76, 91193, GIF SUR YVETTE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmitting and 

reproducing sound or images; data processing and 
computer equipment; enterprise resource planning 
systems not including functions specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel, or in 
connection with consultancy with regard to recruitment, 
placement of personnel and human resources. 
35 Business management (excluding services 
specifically adapted to training, recruitment and 
placement of personnel and services in connection with 
consultancy with regard to recruitment, placement of 
personnel and human resources); business 
administration (excluding advice specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel and 
services in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources); office functions (excluding services 
specifically adapted to training, recruitment and 
placement of personnel and services in connection with 
consultancy with regard to recruitment, placement of 
personnel and human resources); accounting; computer 
file management (excluding services specifically adapted 
to training, recruitment and placement of personnel and 
services in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources). 
38 Communications (transmission) via computer 
terminals; electronic display services (excluding display in 
connection with services specifically adapted to training, 
recruitment and placement of personnel and display in 
connection with consultancy with regard to recruitment, 
placement of personnel and human resources); provision 
of access to a global computer network; 
telecommunication connection to a global computer 
network. 
42 Research and development of new products for 
third parties (excluding those specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel and 
those in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources); technical project studies (excluding those 
specifically adapted to training, recruitment and 
placement of personnel and those in connection with 
consultancy with regard to recruitment, placement of 
personnel and human resources); development (design) 
of computer software (excluding those specifically 
adapted to training, recruitment and placement of 
personnel and those in connection with consultancy with 
regard to recruitment, placement of personnel and human 
resources); computer programming (excluding 
programming in connection with services specifically 
adapted to training, recruitment and placement of 
personnel and services in connection with consultancy 
with regard to recruitment, placement of personnel and 
human resources); creation and maintenance of Web 
sites for third parties (excluding those specifically 
adapted to training, recruitment and placement of 
personnel and those in connection with consultancy with 
regard to recruitment, placement of personnel and human 
resources); computer consultancy; conversion of 

computer data and programs (other than physical 
conversion); conversion of documents from a physical 
medium to an electronic medium; hosting of Web sites 
without connection to services specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel and 
services in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources; design and development of computer portals 
(without connection to services specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel and 
services in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources); design and development of software for 
securing, storing and archiving computer data; 
management and virtualization of computer data storage 
spaces; management of Intranets, Extranet networks and 
Internet sites (excluding those specifically adapted to 
training, recruitment and placement of personnel and 
those in connection with consultancy with regard to 
recruitment, placement of personnel and human 
resources); design and development of computer servers 
dedicated to computer applications; computerization of 
company management processes and procedures 
(excluding services specifically adapted to training, 
recruitment and placement of personnel and those in 
connection with consultancy with regard to recruitment, 
placement of personnel and human resources); 
monitoring of computer networks and data. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840062 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200500993 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.24 FR 04 3 282 818 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHADOWBANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHADOWBANE 

(730) Innehaver: 
 Ubisoft Entertainment, 107, avenue Henri Freville, 35204, 

RENNES CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Appliances for recording, transmitting, 
receiving, reproduction and processing of sound and 
images; magnetic, optical, digital and electronic recording 
media; magnetic, optical and digital disks; personal digital 
assistants, computer memory units; printed circuits; 
computers; computer peripheral devices namely screens, 
keyboards, mice, control consoles and levers, digital, 
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers, 
printers, modems; telephony apparatus, 
telecommunication installations and facsimile machines; 
recorded computer programs; computer games software; 
electronic game consoles; magnetic, optical and digital 
media for computer programs; appliances for games 
intended for television use; CD-ROMs; compact disks, 
mathematical instruments. 
28 Games, appliances for electronic games other 
than those intended for television use only; automatic and 
electronic games other than coin-operated and those 
designed to be used only with a television set; toys, coin-
operated automatic game machines, playing cards. 
38 Telecommunications; news agencies; 
communication services provided via computer terminals, 
radio communications, communications by all 
telecommunication systems, broadcasting and 
transmission of radio or television programmes, sending 
of telegrams, transmission of telegrams, telex services, 
videotext, transmission of information by mini and micro 
servers for communication for video games, electronic 
messaging between servers; dissemination and 
transmission of information in connection with video 
games, transmission of information taken from data 
banks; wireless telephony, automated transmission of 
information. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education and entertainment, 
organisation of competitions in the field of education 
and/or entertainment, organisation and holding of 
colloquiums, conferences and conventions, organisation 
of exhibitions for cultural or educational purposes, 
correspondence courses, editing of recreational texts, 
education, teaching, instruction, training, book lending, 
publication of newspapers, publishing of books, 
newspaper publishing, publishing of reviews, publication 
of books, rental of radio or television sets, training 
services relating to information technology and 
telecommunication techniques, information services 
concerning online computer games and other online 
entertainments, production of films, shows, cinema 
studios, rental of cinema projectors and accessories, 
rental of films, rental of sound recordings, services of an 
impresario namely: organisation of shows, leisure 
services, production of radio and television programmes; 
press magazine publication, recording of sounds 
(recording studios) or images (filming) on magnetic 
recording media, professional consulting for 
entertainment purposes, organisation of exhibitions in the 
field of entertainment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840080 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200500994 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.16 BX 1053678 
(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: 
 Yamaha Motor Europe NV, Koolhovenlaan 101, 1119NC, 

SCHIPHOL-RIJK, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Crash helmets. 
12 Motor cycles with their parts, not included in 
other classes. 
25 Clothing, footwear and headgear, more 
particularly clothing for motorcyclists. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840081 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200500995 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.18 BX 1060623 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOVALON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOVALON 

(730) Innehaver: 
 Minke Hoekstra, 't Serclaeslei 7, 2930, BRASSCHAAT, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and preparations for 
laundry use; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
polishing and shining products; cleaning products; hair 
washing products; car maintenance products not included 
in other classes, including shampoos; cleaning products 
for carpets and rugs. 
21 Chamois leather for cleaning; articles for 
cleaning purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840095 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200500996 
(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:  
 LARIBIT 

(730) Innehaver: 
 Laribit SrL, 21/A, piazza Giovanni Falcone, 37057, S. 

GIOVANNI LUPATOTO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bituminous products for building including 
bituminous membranes for water-proofing, building 
cardboard, bitumen, non-metallic roof coverings, building 
materials not made of metal, natural and artificial stones, 
cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or 
cement tubes, products for road building, asphalt, pitch, 
mobile homes, monuments of stone, chimneys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840114 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200501001 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.13 AT AM 5562/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIPERADD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIPERADD 

(730) Innehaver: 
 AMI Agrolinz Melamine International GmbH, St. Peter-

Straße 25, 4020, LINZ, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840241 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501032 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 DE 303 64 934.8/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

GC Pooling 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GC Pooling 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487, 

FRANKFURT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs relating to financial 
services. 
35 Compilation and systematization of information 
and data into computer data bases; creating of data 
bases relating to financial services. 
36 Financial affairs, in particular services of an 
OTC trading platform; services of a bank, of a clearing 
house as well as of a financial broker; information 
services relating to finance provided on-line from 
computer data bases or the Internet. 
38 Telecommunication services, namely reception, 
retrieval and transmission of information and data by 
means of electronic transmission; providing of user 
access to computer data bases and computer networks; 
leasing access time to computer data bases. 
42 Design and updating of computer software 
relating to financial services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840242 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501033 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 DE 303 64 935.6/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

Euro GC Pooling 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Euro GC Pooling 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487, 

FRANKFURT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs relating to financial 
services. 
35 Compilation and systematization of information 
and data into computer data bases; creating of data 
bases relating to financial services. 
36 Financial affairs, in particular services of an 
OTC trading platform; services of a bank, of a clearing 
house as well as of a financial broker; information 
services relating to finance provided on-line from 
computer data bases or the Internet. 
38 Telecommunication services, namely reception, 
retrieval and transmission of information and data by 
means of electronic transmission; providing of user 
access to computer data bases and computer networks; 
leasing access time to computer data bases. 
42 Design and updating of computer software 
relating to financial services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840243 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501034 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 DE 303 64 932 1/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

Euro GC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Euro GC 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487, 

FRANKFURT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs relating to financial 
services. 
35 Compilation and systematization of information 
and data into computer data bases; creating of data 
bases relating to financial services. 
36 Financial affairs, in particular services of an 
OTC trading platform; services of a bank, of a clearing 
house as well as of a financial broker; information 
services relating to finance provided on-line from 
computer data bases or the Internet. 
38 Telecommunication services, namely reception, 
retrieval and transmission of information and data by 
means of electronic transmission; providing of user 
access to computer data bases and computer networks; 
leasing access time to computer data bases. 
42 Design and updating of computer software 
relating to financial services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840278 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200501039 
(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:  
 TAB Batteries 

(730) Innehaver: 
 Tovarna akumulatorskih baterij dd, Polena 6, 2392, 

MEZICA, SI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Industrial starter batteries and batteries. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840289 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501040 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.20 BX 1060704 
(540) Gjengivelse av merket: 

1-2-PAINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 1-2-PAINT 

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM, ARNHEM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840290 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501041 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.07 BX 1061674 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 1-2-PAINT 

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM, ARNHEM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840300 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501043 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 IT TO2004C002767 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A.I.P. 

(730) Innehaver: 
 Assicurazioni Internazionali di Previdenza SpA (Siglabile 

AIP SpA), Piazza San Carlo, 156, 10121, TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate business. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840484 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501242 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 IT RE2004C000306 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WOODLINE 

The mark consists of the word "woodline" written in 
stylized capital letters contained in a rectangular frame 
with smoothed angles in which, in the upper left 
extremity, a hatchet is represented cutting a small wood 
trunk in two equal parts. 

(730) Innehaver: 
 Woodline SrL, Via Tobagi, 1, 42025, CAVRIAGO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines and machine tools, equipment and 

accessories for chopping wood, not included in other 
classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840497 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200501250 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.13 US 78467067 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECHMER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TECHMER 

(730) Innehaver: 
 Techmer PM LLC, 18420 Laurel Park Road, CA90220, 

RANCHO DOMINGUEZ, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Polymer modifiers in a concentrated form for 
use in the thermoplastic polymer industry to enhance 
and/or add properties to the polymers to which they are 
added. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840501 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501254 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526394 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLEXTAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLEXTAM 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840502 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200501255 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.20 CH 526395 
(540) Gjengivelse av merket: 

NERIJEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NERIJEN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840507 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200501257 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PADEREWSKI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PADEREWSKI 

(730) Innehaver: 
 Paderewski Group Spólka zoo, Witaszyczki 26, 63-230, 

WITASZYCE, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840524 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501259 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.29 IT MI2004C000820 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDIOLANUM Global Banker 

The mark comprises the terms "MEDIOLANUM GLOBAL 
BANKER", written in special font on two lines; next to the 
terms, to the left, there is the stylized drawing of a flower. 

(730) Innehaver: 
 Banca Mediolanum SpA, Via F. Sforza, 15, Palazzo 

Meucci Galvani, 20080, BASIGLIO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Books; dictionaries; newspapers; small 
newspapers; comic books; periodicals; magazines; 
catalogues; pamphlets; leaflets; index cards; registers; 
paper; paper articles; cardboard; cardboard articles; 
blotting paper; paper for photocopying; articles for 
bookbinding and bookbinders; photographs; office 
requisites; adhesive materials for office use; glues for 
office use; art materials; paintbrushes for painters; 
typewriters; staplers with metal staples; staples; staple 
removers; tips for staplers; punches for office use; 
teaching and instructional media; folders for papers; 
office binders; type; printing blocks; inking pads; stamps; 
stamp racks; date stamps; pencil sharpeners; office 
supplies; office equipment; seals for office use; rubber 
erasers; adhesive tapes for stationery or household use; 
paper tapes for calculating machines; penholders; 
ballpoint pens; pencils; pens; chalks; letter clips; 
correction fluids for documents; compasses for drawing; 
squares and rulers for drawing; letter-sealing office 
machines; envelopes; writing paper; carbon paper; paper 
cutters; cutters for office use; self-adhesive advertising 
labels; posters; calling cards; diaries. 
35 Services in the field of advertising; 
dissemination of advertising material; rental of advertising 
space; business management; professional business 
consulting; computer archive management; market study 
and research; statistical analyses; secretarial services; 
organisation of exhibitions for commercial and/or 
advertisement purposes. 
36 Services in the field of insurance in general; 
services provided by insurance agents or brokers; 
services provided to insurers and the insured; insurance 
underwriting services; information and consulting 
services in insurance, financial affairs; management and 
mediator services for assets or goods; financial 
consulting; financial information and appraisals; services 
related to monetary affairs, services related to real estate 
affairs. 
38 Communication services; transmission services 
for radio and television programmes; transmission 
services for cable programmes; services for managing 
telephone lines and services; data network transmission 
services; transmission services for messages, 
documents, images and sounds by means of computers, 
websites and telematic means; Internet-based 
information transmission services providing access to the 
Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840528 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200501260 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.24 ES 2.582.665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 n nubeo 

(730) Innehaver: 
 Nubeo SL, C/ Luigi Bocherini nº 1 B, 2º, ES 

(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 other 
chronometric instruments. 
18 Leather and imitation leather, goods made from 
these materials and not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840539 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200501266 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.06 DE 30419645.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURE & BRUSH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PURE & BRUSH 

(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: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840578 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200501278 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 FR 04 3 300 282 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Powered by 6 WIND 

(730) Innehaver: 
 6 WIND, Immeuble Central Gare, 1 place Charles de 

Gaulle, 78180, MONTIGNY-LE-BRETTONNEUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic apparatus and instruments, namely 
electronic components or components of electronic 
measuring and monitoring apparatus; routers; software 
(recorded) exclusively for routers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840754 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501300 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.12 FR 04 3 302 878 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABX FLUOCYTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABX FLUOCYTE 

(730) Innehaver: 
 Horiba ABX SA, Parc Euromédecine, Rue du Caducée, 

34000, MONTPELLIER, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Chemical preparations and reagents for in vitro 
diagnosis, for medical use; chemical preparations and 
reagents for laboratory analyses, for medical use; all 
these products being exclusively used in haematology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840773 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501307 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 DE 304 37 581.0/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

Xtra presso 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Xtra presso 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, artificial coffee, coffee extracts, 
espresso coffee, instant coffee, portioned coffee, malt 
coffee, powder for beverages on basis of the 
aforementioned goods; the aforementioned goods 
containing coffee; preparations for making beverages 
containing coffee as well as coffee beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0840781 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200501309 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.05 US 78/347,771 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACLARA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACLARA 

(730) Innehaver: 
 Aclara Biosciences Inc, 1288 Pear Avenue, CA94043, 

MOUNTAIN VIEW, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical reagents and assays for scientific or 
research use. 
5 Chemical reagents and assays for clinical or 
medical laboratory use. 
9 Computer software for gene and protein 
expression data analysis and reports; photoactivation 
illuminator device for labeling, detecting and identifying 
proteins. 
42 Design and development of gene and protein 
expression assays; industrial analysis and research 
services, namely, providing scientific facilities, equipment, 
software, reagents and assays for gene and protein 
expression analysis and research; collaborative research 
in the development of a wide variety of pharmaceuticals, 
medical diagnostic tests and drug therapies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840785 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200501311 
(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:  
 ICHIBANSHIBORI 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 ICHIBANSHIBORI. 

(730) Innehaver: 
 Kirin Beer KK, 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-

8288, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Draft beers, draft black beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840892 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200501537 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.19 FR 03 3 263 973 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GPI 

(730) Innehaver: 
 GPI Groupe Gergonne, ZIN - Rue de Tamas - ARBENT, 

01100, OYONNAX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Adhesives for industrial purposes. 
20 Decorated plates of plastic, adhesive or not; 
hooks, adhesive or not, of plastic, ceramics, wood, 
wooden or plastic hooks, towel holders products of wood 
or of plastic, tablecloth clips of plastic, wall hooks of 
plastic for plates, suction cups with hooks, broom 
endpieces of plastic, door and push plates products of 
wood or of plastic, wooden skirting, non-metallic furniture 
fittings, furnishing edgings, side edgings, clips of plastic 
for sleeves, wooden or plastic strips, adhesive or not, 
placed at the base of doors (furniture fittings), floor 
protectors for furniture for nailing, screwing or adhesives, 
carpet protectors such as endpieces and glides for 
fastening underneath furniture; endpieces of plastic for 
legs for furniture, door stops and bumpers of wood, 
adhesive or not, non-metallic identity plates adhesive or 
not, non-metallic number plates adhesive or not; non-
metallic registration plates, adhesive or not; decorative 
plates of enamel, wood or of plastic; magnetic note 
holders of plastic; packaging containers of plastic; 
adhesive slides, glides and washers made of felt or 
baize. 
24 Adhesive baize, mosquito netting, adhesive or 
not. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840893 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501538 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.02 FR 04 3 283 603 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEUGEOT 2008 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PEUGEOT 2008 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, 
components thereof, namely engines and motors, 
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, shock 
absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hub 
caps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat 
covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering 
wheels, protective molding rods, windshield wipers, 
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer 
hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, 
window panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0840911 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200501539 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.02 FR 04 3 265 855 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANTEC 

(730) Innehaver: 
 Bacou Dalloz Vierzon, 35/37, rue de la Bidauderie, 

18100, VIERZON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Non-electrical metal cables and wires; metal 
devices for fastening, anchoring and binding; ropes of 
metal; non-mechanical winding spools of metal for 
flexible hoses; metal ladders; cable sockets; non-
electrical cables of metal; snap hooks of metal; 
scaffolding of metal. 
9 Devices, harnesses; apparatus and 
installations for protection against falls for persons 
working in high places, including in trees, safety restraints 
other than for vehicle seats or sports equipment; safety 
harnesses; fall-arrest apparatus and installations, in 
particular fall-arrest lifelines fastened along building walls 
and fall-arrest attachment lanyards; life belts; safety 
ladders; footwear, helmets and clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire, protection devices 
for personal use against accidents such as protective 
footwear for professional use; safety footwear and 
clothing for professional use; security harnesses made of 
leather or imitation leather. 
18 Harness fittings of iron; leather or imitation 
leather straps, satchels for tools, rucksacks, bags for 
climbers. 
20 Wooden or plastic ladders. 
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), ropes, not of 
metal, rope ladders. 
28 Climbing harnesses; sports materials and 
equipment and safety equipment for practice of the sport 
of climbing, namely harnesses and belts, pitons, 
karabiners, clamping wedges, descenders, lifelines, 
lanyards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841257 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200501730 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 FR 04 3 299 500 
(540) Gjengivelse av merket: 

JEVTANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JEVTANA 

(730) Innehaver: 
 Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, 92160, 

ANTONY CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841279 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501735 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUTAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUTAX 

(730) Innehaver: 
 Santen Pharmaceutical Co Ltd, 9-19, Shimoshinjo 3-

chome, Higashiyodogawa-ku, 533-8651, OSAKA-SHI, 
OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Nutritional additives for medical purposes, 

mainly containing vitamins, proteins, trace elements and 
minerals; the afore-mentioned products for eye therapy 
for the prevention of age related and degenerative eye 
diseases. 
29 Nutritional additives for non-medical purposes, 
mainly containing proteins. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0841296 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501738 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGIOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGIOS 

(730) Innehaver: 
 Pago del Vicario SL, C/ Juan II, 7-3A Planta, 13001, 

CIUDAD REAL, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841297 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501739 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TALVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TALVA 

(730) Innehaver: 
 Pago del Vicario SL, C/ Juan II, 7-3A Planta, 13001, 

CIUDAD REAL, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except for beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0841847 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200501950 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.05 IT MI2004C004556 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Love Therapy 

(730) Innehaver: 
 Elio Fiorucci, Viale Vittorio Veneto, 4, 20124, MILANO, IT

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics in general, including perfumes; 

perfumes in solid form; deodorants; soaps; liquid soaps; 
cakes of soap; bubble baths; dentifrices; shampoos; 
essential oils; hair lotions; hair perming and setting 
products; gel; hair colorants; face creams; mascara; 
eyeliners; eye shadows; make-up pencils; face powder; 
lipsticks; foundations; body creams; nail varnish; nail 
hardeners; suntan oils and creams. 
18 Bags; handbags; valises; rucksacks; wallets; 
purses; briefcases; briefcases leather and leather 
substitutes; pouches for men; trunks; hide; articles of 
hide; leather and leather goods; parasols; beach 
parasols; umbrellas; walking sticks. 
25 Clothing for men, women and children in 
general, including clothing made of skin or hide; shirts; 
short-sleeved shirts, skirts; suits; jackets; trousers; short 
trousers; jumpers; woollen clothing; pyjamas; stockings; 
tank tops; corsets; sock suspenders; undershorts; 
brassieres; underclothing; hats; scarves; neckties; 
waterproof clothing; overcoats; coats; bathing suits; 
sports suits; windbreaker jackets; ski trousers; belts; 
pelisses; sashes for wear; gloves; dressing gowns; shoes 
in general, including slippers, shoes, sports shoes, boots 
and sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842085 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200501990 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEEF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEEF 

(730) Innehaver: 
 Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, 10553, 

BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for use in chromium plating 
processes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842086 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200501991 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Fentagesic 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fentagesic 

(730) Innehaver: 
 AWD pharma GmbH & Co KG, Leipziger Strasse 7-13, 

01097, DRESDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, plasters, materials 
for dressings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842092 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200501992 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.11 DE 303 65 051.6/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRYPROTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRYPROTEC 

(730) Innehaver: 
 Maier Sports GmbH & Co KG, Nürtinger Strasse 27, 

73257, KÖNGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Goods made of leather and imitations of leather 
and/or textile and/or plastics, included in this class; bags 
and other cases not adapted to the product they are 
intended to contain; hand bags, briefcases; blankets, 
included in this class; school bags, shopping bags, pack 
sacks, small articles of leather, in particular purses, 
pocket wallets, travelling sets; travelling bags and trunks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; mountaineering 
sticks, canes, walking stick seats, walking staffs; beach 
bags; camping bags; key cases (leatherware); purses; 
chain mesh purses, not of precious metal; garment bags 
for travel; attaché cases; vanity cases; chamois leather, 
other than for cleaning purposes; leather, unworked or 
semi-worked; bands of leather; travelling bags; 
rucksacks; rucksacks for climbers; shopping bags; card 
cases (notecases). 
24 Goods made of fabrics, included in this class; 
woven materials and fabrics, included in this class; bath 
linen, except clothing; fabrics, impervious to gases, for 
aeronautical balloons; bed and table covers; bed covers 
of paper, bed linen, bed clothes, pillow shams and 
furniture coverings, flags, not of paper, curtains, fabrics 
for textile use, towels of textile, household linen; table 
napkins of textile, cloth labels, handkerchiefs of textile; 
plastic material (substitute for fabrics), fabric of imitation 
animal skins and leather; blinds of textile; non-woven 
textile fabrics. 
25 Clothing, footwear, headgear, in particular: 
accessories, namely head scarves, neck scarves, square 
scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; anoraks; 
suits; bathing suits; bath clothing, bathing trunks; bath 
robes; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular 
teddies and bodies; brassieres; ladies' wear; beach 
clothes; beach shoes; caps; cap peaks; ladies and 
gentlemen coats; mittens; leisure clothing; belts; (half) 
boots (ankle boots); gloves; slippers; jumpers; shirt 
yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jeans; 
jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; 
dresses; ready-made clothing; combinations; corsets, 
collars; costumes; sweat-absorbent underclothing; 
leggings; coats; corselets; dressing gowns; muffs; 
outdoor clothing; overalls; parkas; petticoats; poloshirts; 
pullovers; pyjamas; cyclists' clothing; waterproof clothing; 
skirts; sandals; scarves; breeches; low shoes, oxfords; 
ski boots; socks; boots for sports; lace boots; esparto 
shoes; outerwear; (sweat-absorbent) stockings; tights; 
sweaters; (prepared) pockets for clothing; knitwear; 
singlets; T-shirts; overcoats; uniforms; (sweat-absorbent) 
underwear; underpants; underwear; underclothes; waist 
coats, vests; hosiery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842096 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200501993 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 IT TO2004 C 003583 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASSICURAZIONI INTERNAZIONALI TORINO 

(730) Innehaver: 
 Assicurazioni Internazionali di Previdenza SpA (Siglabile 

AIP SpA), Piazza San Carlo, 156, 10121, TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842103 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200501994 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.02 CH 530439 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOE Taskforce on Onychomycosis Education 

(730) Innehaver: 
 Galderma SA, Zugerstrasse 8, 6330, CHAM, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Instructional or teaching material (except 

apparatus); publications, brochures and printed matter 
concerning skin diseases and disorders. 
41 Organisation and management of seminars, 
colloquiums and symposiums; training and education 
services connected with the pharmaceutical and health 
sectors; publication of texts (other than advertising) 
concerning skin diseases and disorders; organisation and 
management of forums for patients concerning skin 
diseases and disorders. 
44 Consulting services in the field of medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842113 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200501995 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.07 BX 756931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAFÉ CRÈME 

(730) Innehaver: 
 Henri Wintermans Cigars BV, Nieuwstraat 75, 5521CB, 

EERSEL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigars, cigarillos, tobacco, tobacco products, 
smokers' articles, such as lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842114 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501996 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 US 78/409.502 
(540) Gjengivelse av merket: 

TREANDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TREANDA 

(730) Innehaver: 
 Salmedix Inc, 9381 Judicial Drive, Suite 160, CA92121, 

SAN DIEGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842115 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200501997 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.17 FR 04 3 292 260 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sterinis 

(730) Innehaver: 
 Gloster Sante Europe SAS, Prologue, La Pyrénéenne 

No. 15, 16 & 17, 31300, LABEGE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Air and water purifying apparatus and 
machines; air deodorising apparatus; disinfectant 
apparatus; sterilisers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842130 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200501998 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.22 FR 04 3 299 002 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDRA ENERGETIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYDRA ENERGETIC 

(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 face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and 
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
preparations; shampoos; gels, foams, 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: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842141 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200501999 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.09 FR 04/3.285.311 
(540) Gjengivelse av merket: 

RE-FINISH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RE-FINISH 

(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 creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
preparations; 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: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842143 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502000 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.12 FR 04 3 291 885 
(540) Gjengivelse av merket: 

XZM2 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XZM2 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Generale des Etablissement Michelin-

Michelin & Cie, 12, Cours Sablon, 63040, CLERMONT-
FERRAND CEDEX 09, FR 

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

wheels; treads for recapping tires; tracks for track 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842145 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200502001 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 IT FI2004C001075 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IL GRANCHIO 

Mainly consisting of the stylised frontal profile of a crab 
above the fancy inscription "il granchio" (= the crab). 

(730) Innehaver: 
 Cose di Lana SpA, Via Div. Garibaldi, 21, Z.I. Santa 

Fiora, 52037, SANSEPOLCRO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842157 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200502002 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.21 IT TO2004C001180 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAY ZONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLAY ZONE 

(730) Innehaver: 
 Indesit Company SpA, Viale A. Merloni, 47, 60044, 

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

 11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; household 
appliances such as cookers, ovens, microwave ovens, 
ranges, toasters, grills, coffee makers, electric pressure 
cookers, electric fryers, refrigerators, freezers, laundry 
dryers, apparatus for air and water purification, parts and 
fittings included in this class for all the aforesaid products.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842163 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 FR 04 3 301 749 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERM'INTIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DERM'INTIM 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel Gance, 

92100, BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Toilet soaps, cosmetics. 
5 Dermocosmetics for personal hygiene. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842198 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200502006 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.07 FR 04/3.290.588 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALIGN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALIGN 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Shampoos; gels, foams, 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: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842205 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200502007 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.16 BX 744216 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 U Unilever 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, science, 

agriculture, horticulture and forestry; detergent and 
chemical cleaning preparations, all for use in industrial 
and manufacturing process; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; fixing preparations for use in 
manufacture of soaps; chemical substances for use as 
auxiliaries in dyeing processes; bleaching substances 
included in this class; chemical substances included in 
this class for the treatment of woven textiles; water 
softening preparations; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives for use in industry; water purifying 
preparations. 
3 Soaps; liquid soaps; hand washing 
preparations; bath and shower preparations, including 
bath foam and shower gels; perfumery, essential oils; 
cosmetics; colognes, eau de toilette; aftershave; 
perfumed body sprays; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; shaving foam, shaving gel, pre-shaving 
and after-shaving lotions; talcum powder; pre-shave and 
aftershave preparations; preparations for the care of the 
scalp and hair; shampoos and conditioners; hair 
colorants; hair dyes; hair lotions; hair waving 
preparations; hair sprays; hair powder; hairconditioners; 
hair laquers; hair mousses; hair glazes; hair gels; hair 
moisturisers; cosmetic hair liquid; hair preservation 
treatments; hair desiccating treatments; hair oils; hair 
tonics; hair creams; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; preparations for the care of the mouth and 
the teeth; dental polish; tooth powder; toothpaste; non-
medicated toilet preparations; oils, creams and lotions for 
the skin; aromatherapy products not included in other 
classes; non-medicated massage preparations; cosmetic 
skin care preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; make-up and 
make-up removing preparations; petroleum jelly for skin 
and nail care; petroleum jelly for cosmetic purposes; lip 
care preparations; cotton wool sticks for cosmetic 
purposes; cosmetic pads; tissues or wipes impregnated 
with cleaning or cosmetic preparations; pre-moistened or 
impregnated cleaning pads, tissues or wipes; beauty 
masks, cosmetic facial packs; sachets for perfuming 
linen; cleaning preparations; handsoaps; detergents and 
other washing preparations; detergents other than for use 
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in manufacturing operations and for medical purposes; 
fabric conditioning preparations; fabric softeners; stain 
removing preparations; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; preparations for dishwashing 
purposes; laundry starch; deodorizing and freshening 
preparations for use on clothing and textiles; soaps for 
brightening textiles; tissues impregnated with 
preparations and substances for cleaning and polishing. 
5 Pharmaceutical preparations; disinfectants; 
antiseptics; air purifying and freshening preparations; 
water freshening preparations; deodorants other than for 
personal use and air-freshening preparations; sanitary 
products and preparations; bandages for dressings; 
plasters; medicated skin and hair preparations; 
medicated lip preparations; preparations for the treatment 
and/or alleviation of sunburn; petroleum jelly for medical 
purposes; dietetic substances for medical use; herbal 
preparations for medical purposes; herbal supplements 
and herbal extracts for medical use; medicated herbal 
beverages; vitamins; minerals; nutritional supplements for 
medical use; sanitary preparations; preparations for 
destroying vermin, insects and noxious animals; 
fungicides; germicides; bactericides; parasiticides; 
algaecides; insecticides; weedkillers; insect repellents; 
plaque disclosing tablets and preparations; dental wax. 
7 Washing machines for domestic laundry 
purposes; agricultural and horticultural machines; 
agricultural and horticultural implements included in this 
class; motors (not for land vehicles); power-operated 
tools; machines and pumps, all for use in agriculture, 
horticulture, building, decorating, plumbing, electrical 
supply, woodworking, metalworking and in-vehicle 
maintenance; washing and abrasing machines; parts and 
fittings included in this class for all the aforesaid goods. 
9 Apparatus and media for recording, processing, 
broadcasting and reproducing music, sound, images, 
text, software and information; audio and video 
recordings; video recordings, music, sounds, images, 
text, signals, software and information provided by 
telecommunications networks, by on-line delivery and by 
way of the Internet and world-wide web; computer 
software relating to, or supplied from, the Internet; 
electronic publications provided by electronic means or 
provided on electronic media; electronic publications 
supplied by Internet, Intranet, Extranet or mail servers; 
electronic magazines, directories and newsletters; CD 
roms, media for storing information; insect killing 
apparatus; pest detectors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
10 Tongue scrapers; dental mirrors. 
11 Water dispensers, filtering and purifying 
apparatus and machines; water sterilizers and softeners; 
cooling appliances and machines; disinfectant apparatus; 
distillation apparatus; filters for drinking water and for 
water cleaning apparatus; regulating and safety 
apparatus for temperature and chemical control of air and 
water; water softening apparatus; air deodorising and 
purification apparatus and machines; purifying water 
apparatus in the form of jugs or containers and parts and 
fittings thereof being goods included in this class. 
16 Printed matter; paper, paper articles and 
cardboard articles; cardboard; publications; books; 
periodicals, magazines; newspapers; newsletters; 
directories; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging. 
21 Toothbrushes; utensils and articles for cleaning 
and the care of teeth, tongues and gums; toothpicks; 
toothbrushes and toothpick holders, not being of precious 
metals; dental floss, dental tape; toilet ustensils; non-
electric instruments and materials, all for cleaning 
purposes; cleaning, polishing and dusting cloths; 
impregnated cloths for cleaning, polishing and dusting; 
soap dispensers; brushes; pads for scouring or for 
cleaning; sponges and squeegees; toilet cases; vanity 
cases (fitted); small domestic ustensils and containers; 
washing apparatus; combs; powder puffs; powder 
compacts; containers and dispensing devices for toilet 

preparations; portable water dispensers, containers and 
pitchers. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
canned, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes, fruit sauces; eggs, 
egg products, egg replacers and substitutes; milk and 
milk products; dairy and dairy products; edible oils and 
fats. 
30 Coffee, tea and tea products, cocoa; 
decaffeinated coffee, artificial coffee; sugar, rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, bread 
and pastry; pastas; flavourings for cakes; flavourings for 
beverages; confectionery, biscuits, ice-creams, water 
ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; puddings; 
powders for ice cream; honey, treacle, golden syrup; 
yeast, baking-powder; salt, seasonings, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); salad dressings, mayonnaise; 
spices; ice; chewing gum and breath freshening 
confectionery; thickening agents. 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt. 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; tea drinks; ice tea; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
35 Advertising, publicity, promotion services; 
market research; dissemination of advertising; publicity 
and promotion services; business management; business 
administration; office functions; accounting and book-
keeping services; clerical services; business 
management and consultancy services; secretarial 
services; telephone answering services; rental of vending 
machines; promotion of entertainment, sporting and 
cultural activities. 
36 Financial sponsorship of entertainment, 
sporting and cultural activities; charitable fund raising; 
organisation of collections; financing services; financial 
analysis; financial consultancy, evaluation, information 
and management services; fiscal assessments; 
information services relating to financial affairs and 
monetary affairs; leasing of vending machines and of 
apparatus and materials for toilet, washroom, sanitary 
and hygienic purposes. 
37 Laundry services; rental of tools and of 
apparatus, all relating to building construction, interior 
decoration, painting, plumbing and to the repair of motor 
cars; installations and repair services relating to 
household fittings and kitchen units; cleaning of the 
interior of buildings, homes, workplaces and vehicles; 
window cleaning; washing, cleaning, dry cleaning, ironing 
of woven textiles and laundry; disinfecting services; 
decorating services; extermination of pests, vermin, 
insects, parasites and of birds (other than for agriculture); 
fumigating services; housekeeping services. 
38 Broadcasting and communication services; 
radio and television broadcasting; delivery of music, 
sounds, images, text, signals, software, 
telecommunications lines, by on-line means and by 
means of the Internet and world-wide web. 
39 Transport, packaging and storage of goods; 
message and goods delivery services. 
40 Treatment of materials in relation to food, home 
consumer products and personal care consumer 
products; cutting services; polishing services; services for 
the shaping of materials; destruction and incineration, all 
of waste materials and articles; water and air treating, 
freshening and purification services; provision of 
information and advice relating to these services being 
services included in this class. 
41 Education and training, all in relation to food, 
home consumer products and personal care consumer 
products; education and training, all in relation to home 
care and personal care management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops and 
discussion groups; sporting and cultural activities; 
publication of texts; organisation of exhibitions for cultural 
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or educational purposes; presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural or educational 
purposes; entertainment services, entertainment 
information services; personal letter writing services. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; intellectual property 
consultancy; copyright management; legal services; 
advice and information relating to the aforesaid; home 
design and interior decoration services. 
43 Catering services; catering services for the 
provision of food and drink. 
44 Medical, hygiene, beauty and health care 
services; hairdressing services; first aid services; rental of 
apparatus and materials for toilet, washroom, sanitary 
and hygienic purposes; flower arranging, information 
services regarding flower arranging; information services 
in the field of horticulture; gardening services; agricultural 
services; horticulture; installation, replacement, rental and 
maintenance of plants, trees, flowers and of floral 
displays; advisory services relating to the aforesaid. 
45 Butler services; child minding and childcare 
services; babysitting services; house and pet sitting 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842218 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200502008 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEX-TRAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEX-TRAX 

(730) Innehaver: 
 Flex-Trax of Nevada Inc, P.O. Box 100, TN37686, PINEY 

FLATS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicle parts; namely, tire traction 
enhancers for gripping snowy, sandy, muddy, and slushy 
surfaces which are fastened to a tire with intersecting 
extension arms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842219 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200502009 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNO-CLAWS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNO-CLAWS 

(730) Innehaver: 
 Flex-Trax of Nevada Inc, P.O. Box 100, TN37686, PINEY 

FLATS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicle parts; namely, tire traction 
enhancers for gripping snowy, sandy, muddy, and slushy 
surfaces which are fastened to a tire with intersecting 
extension arms. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842225 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200502012 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.23 IT MI2004C/006405 
(540) Gjengivelse av merket: 

IRON by SEA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IRON by SEA 

(730) Innehaver: 
 SEA Società Europea Autocaravan SpA, Via Verdi, 1, 

20080, ZIBIDO SAN GIACOMO, MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles for locomotion by land, especially for 
sport, free time and working activities, like trailers, 
campers, motorhomes or caravans, as well as spare 
parts, optionals and equipments for these kind of 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842238 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200502014 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.05 IT MI2004C 008197 
(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: 
 Foppa Pedretti SpA, Via A. Volta, 11, 24064, 

GRUMELLO DEL MONTE, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842241 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200502015 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.12 FR 04/3.302.876 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNSTOPPABLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNSTOPPABLE 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic and make-up products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842320 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200502184 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.17 ES 2.581.239 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRITURUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRITURUS 

(730) Innehaver: 
 Probitas Pharma SA, C/ de La Marina, 16-18, Torre 

Mapfre, Planta 26, 08005, BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary products for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.25 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842321 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200502185 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.27 GB 2364378 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVAMYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVAMYS 

(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: 
 2005.11.24 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842322 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200502186 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 DE 304 14 318.9/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

TFL drywalk SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TFL drywalk SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 TFL Ledertechnik GmbH, Im Schwarzenbach 2, 79576, 

WEIL AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products used in industry; tanning 
materials, impregnating chemicals for leather; leather 
finishing products; tanning substances. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides, trunks and travelling bags. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842323 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200502187 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 DE 304 14 317.0/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TFL drywalk SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 TFL Ledertechnik GmbH, Im Schwarzenbach 2, 79576, 

WEIL AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products used in industry; tanning 
materials, impregnating chemicals for leather; leather 
finishing products; tanning substances. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides, trunks and travelling bags. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842331 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200502189 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.25 BX 1056028 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAB!ULICIOUS 

(730) Innehaver: 
 NV Luchthaven Schiphol, Evert van de Beekstraat 202, 

1118CP, LUCHTHAVEN SCHIPHOL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Business, economic and management 
consultancy, also within the scope of the operation of 
airports; consultancy regarding management of 
enterprises; market canvassing, market research and 
market studies; business administration; office functions; 
publicity; advertising; business management; arranging 
events for commercial purposes. 
36 Financial services of holding companies; 
insurance; monetary affairs. 
39 Transport of goods and persons, storage of 
goods, packaging of goods; providing of travel 
information, including air travel information; distribution 
and transport of energy, water supplying and water 
distribution, transport and storage of luggage; providing 
of traffic information with regard to ground traffic and air 
traffic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842351 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200502192 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Girl zone 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Girl zone. 

(730) Innehaver: 
 Patrol Jeanswear Spólka zoo, ul. Traugutta 80, 50-417, 

WROCLAW, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Brochures, periodicals, calendars, catalogues, 
folders, packing bags. 
18 Brief-cases, portfolios, visiting cards albums, 
key cases, packsacks, travelling vanity bags, wallets, 
wheeled bags, bags for clothes, travelling bags, shopping 
bags. 
25 Clothes, headgear for wear, shoes. 
26 Decorative ornaments for clothes, clips for 
belts, buckles for shoes and clothes, laces. 
28 Toys and sport articles, appliances of 
gymnastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842353 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502194 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVAT-DIGEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIVAT-DIGEST 

(730) Innehaver: 
 Housediet SL, C. del Rector Triadó, 94, entlo., 08014, 

BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic products of a medicinal nature. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842364 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.19 DE 304 41 714.9/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIAJERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIAJERO 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842366 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502201 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.19 DE 304 41 718.1/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARKSIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARKSIDE 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pastry and confectionery, chocolate, chocolate 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842367 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502202 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.19 DE 304 41 712.2/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIMAROSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIMAROSA 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842372 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502204 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.21 AU 1003087 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 worldhotel-link.com 

(730) Innehaver: 
 Worldhotel-link.com Ltd, Room 1001 10/F New Victory 

House 93 Winglok Street Central, HONG KONG, HK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Travel and tourism services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842374 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200502206 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.01 US 78394667 
(540) Gjengivelse av merket: 

DCSHOECOUSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DCSHOECOUSA 

(730) Innehaver: 
 DC Shoes Inc, 1333 Keystone Way, Unit A, CA92083, 

VISTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Luggage, backpacks, duffel bags, wallets, all-
purpose athletic bags, all-purpose sports bags, travel 
bags, book bags, gym bags, school bags, tote bags, 
handbags, carry-on bags, knap-sacks, fanny packs, DJ 
bags, photographers' bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842375 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200502207 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.07 DE 304 26 053.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 APOXI 

(730) Innehaver: 
 Comneon GmbH & Co OHG, Südwestpark 2-4, 90449, 

NÜRNBERG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing programs. 
42 Development, creation and rental of data 
processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.26 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842382 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502209 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLORICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLORICA 

(730) Innehaver: 
 R I C A SrL, Via G. Carducci, 8, 95040, MOTTA S. 

ANASTASIA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics, cream, 
hair preparations, hair dye, products for the hair, 
deodorants for personal use, soap. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842407 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502213 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 XRAY 

(730) Innehaver: 
 Ing Juraj Hudý - SPECIAL, Pred Pol'om 762, 91101, 

TRENCIN, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games; toys; motor cars (toys); scale model 
vehicles; toy models; toy models for building. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842408 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502214 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.02 DE 304 37 693.0/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSRAM SNAPINLITE 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus, especially electric lamps 

and lights; parts of the aforesaid goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842411 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200502215 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUDY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUDY 

(730) Innehaver: 
 Ing Juraj Hudý - SPECIAL, Pred Pol'om 762, 91101, 

TRENCIN, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games; toys; motor cars (toys); toys (scale 
model vehicles) to be assembled and remote controlled. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842421 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(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: 
 ¿koda Auto as, Tr. Václava Klementa 869, 29360, 

MLADÁ BOLESLAV, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicles and their parts; spare parts for 
the above-mentioned goods; combustion engines for land 
vehicles; all above-mentioned goods included in this 
class. 
35 Advertising; dissemination of advertising 
matter; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; promotion in the 
field of ecology; marketing studies; public relations. 
40 Destruction, recycling and treatment of waste 
and trash; dividing of waste and trash and recycling 
material; air cleaning, air deodorising. 
41 Education information; arranging and 
conducting of conferences, congresses and seminars; 
arranging and conducting of workshops. 
42 Consultancy in the field of implementation of 
environmental protection system; consultancy in the field 
of environmental protection; technical research in the 
field of environmental protection; services and research 
in the field of chemistry; material testing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842437 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200502225 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.03 ES M2594544-0 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Wines from Spain Vinos de España 

(730) Innehaver: 
 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Paseo de 

la Castellana, 14, 28046, MADRID, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising, business management, business 
administration, office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842441 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200502226 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEARSIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEARSIGHT 

(730) Innehaver: 
 Clearsight Systems Inc, 3655 131st Avenue Se Suite 

602, WA98006, BELLEVUE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for evaluating, analyzing 
and optimizing the production, inventory and distribution 
decisions in the supply chain for use in the field of 
manufacturing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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(111) Int.reg.nr: 0842456 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200502229 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 BX 1068040 
(540) Gjengivelse av merket: 

REXENE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REXENE 

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Chemicals BV, Stationsplein 4, 3818LE, 

AMERSFOORT, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chelates; agricultural chemicals such as 
fertilizers and nutrients. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0842459 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200502230 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.23 US 78456010 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAYSTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAYSTON 

(730) Innehaver: 
 Corus Pharma Inc, 2025 First Avenue, Suite 800, 

WA98121, SEATTLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and drugs for use 
in the treatment of infectious diseases and respiratory 
disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.11.27 

(450) Kunngjøringsdato: 49/05, 2005.12.05 
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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.: 0834512 
(210) Søknadsnr.: 200411273 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2004.12.02 

(540) Gjengivelse av merket 

TEFEX 
(730) Innehaver: 

 Tollco AB, Box 37, 741 21 KNIVSTA, SE 
 Innsiger: 
 E I du Pont de Nemours and CO , DE WILMINGTON, US
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 228222 
(210) Søknadsnr.: 200409513 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

INGARDA 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
New York, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor , Postboks 1998 Nordnes,5817 

BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 AstraZeneca AB , 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser   
 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
(111) Reg.nr.: 226697 
(210) Søknadsnr.: 200400920 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

WE MAKE SURE 
(730) Innehaver: 

 Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 
81739 MÜNCHEN, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Shure Inc , 222 Hartrey Avenue, IL60202-3696 

EVANSTON, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0740530 
(210) Søknadsnr.: 200103269 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  

(540) Gjengivelse av merket 

(730) Innehaver: 
 Bional Holding BV, 11-15, Tolhuislaan, NL-8401 AA 

Gorredijk, NL 
 Innsiger: 
 Merck KGaA , Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 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.: 0676173 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200301621  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Carel SpA 
Via Dell'Industria, 11 
35020 BRUGINE (PADOVA) 
IT 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Distribution cabinets (electricity), apparatus 
and devices for readings in the field of building or 
installation supervision. 
11 Refrigerating appliances and installations; 
refrigerators; humidifiers for heating radiators; steam 
boilers; moisture generators. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0730180 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200004909  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Catalysator Produktions GmbH 
Rabenstrasse 51 
D-88471 Laupheim 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Electrical controls for regulation, namely for 
water treatment and sanitary apparatus. 
11 Apparatus for water supply, water treatment 
and sanitary purposes. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0765240 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200112457  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Arcor AG & Co 
Kölner Strasse 5 
D-65760 Eschborn 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
25 Clothing, in particular jackets, trousers, T-
shirts, sweatshirts, scarves, shawls, gloves, headgear, 
ties; sportswear, leisurewear and swimming gear, in 
particular tracksuits and gym shorts, gym shirts, mens 
or womens swimwear. 
28 Models of racing cars, passenger cars and 
lorries; water polo balls. All the aforesaid goods 
exclusively as advertising medium; sales and selling 
exclusively in fan-shops (also in the internet), fan 
deparments in department stores and in fan-stands. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0813967 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200311961  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Annic 
Laguepie 
F-82250 Laguepie 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Protective and safety footwear. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0816322 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200401043  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Arbeiter-Samariter Bund Deutschland eV 
Sülzburgstrasse 140 
50937 KÖLN 
DE 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS 
Postboks 5074 Majorstua 
0301 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
16 Paper and printing goods. 
35 Organisational and business management 
consulting, agent services, namely power of attorney for 
and concluding of commercial contracts; power of 
attorney for procurement and sales contracts for goods; 
home help services, management of the homeless, 
asylum seekers, emigrants and refugees, namely 
administrative support. 
36 Fund-raising and its organisation. 
39 Warehousing of rescue articles; transport of 
the handicapped, sick, accident victims and goods in 
disaster situations; life-saving; services in the field of 
rescuing and life-saving, vehicle rental. 
41 Training and tuition. 
43 Home help services, management of the 
homeless, asylum seekers, emigrants and refugees, 
namely provision of food, beverages and temporary 
accommodation. 
44 Rental of sanitary and medical apparatus and 
tools; rest home services for children, the young and 
the elderly; hospital and sanatorium services; services 
in the health care sector; services in the field of 
protection against catastrophes. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0817952 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200401695  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Cofra Holding AG 
Grafenauweg 10 
6301 ZUG 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes; printing 
products; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional or 
teaching equipment (excluding apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); 
printing type; printing blocks. 
18 Leather and imitations thereof, goods made 
of these materials not included in other classes; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. 
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these 
materials or of plastics. 
24 Woven fabrics and textile goods not included 
in other classes; bed and table covers. 
25 Clothing, headgear. 
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; Christmas tree 
decorations; playing cards. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance underwriting; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs. 
38 Telecommunications. 
39 Transportation; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
41 Education; training; entertainment; sporting 
and cultural activities. 
42 Legal services; scientific and industrial 
research; computer programming; rental of access time 
to data banks on line (computer services). 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0822358 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200404375  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Syngenta Participations AG 
Schwarzwaldallee 215 
4058 BASEL 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
31 Cuttings and other plant parts or young plants 
for propagation, particularly seedlings. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0824906 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200405781  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Temsa Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 
Mersin Yolu Üzeri 10. Km 
SEYHAN, ADANA 
TR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Land vehicles, namely, trucks, vans and 
buses; spare parts for land vehicles, excluding tires. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0830092 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408725  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Dali A/S 
Dali Allé 1 
9610 NØRAGER 
DK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Loudspeakers and related articles and 
accessories, namely loudspeaker cross-overs, 
crossover inductors, crossover capacitors, resistors, 
loudspeaker drive units, loudspeaker enclosures, 
connectors, terminals, bass reflex ports, subwoofers, 
mounting brackets and spikes, all included in this class. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0832166 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200409946  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH 
Angererstrasse 22 
1210 WIEN 
AT 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Cosmetics. 
5 Pharmaceutical products against nausea and 
vertigo. 
10 Medical apparatus and instruments. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0833615 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200410830  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Multibrands International Ltd 
P O Box 11 
BD39XY BRADFORD, WEST YORKSHIRE 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Toiletries, toothpaste, soap, shampoo, 
conditioner, hair care products and deodorants. 
5 Feminine protection products namely sanitary 
towels and tampons. 
25 Clothing. 
30 Tea and coffee. 
32 Soft drinks. 
33 Cordials. 
34 Smokers articles; cigarette lighters. 
35 Bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in retail outlets 
specialising in beverages, pharmaceuticals, toiletries 
and household goods. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0839277 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200500585  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Tarkett SAS 
2, rue de l'Egalité 
92748 NANTERRE CEDEX 
FR 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
19 Building materials (non-metallic); building 
timber; timber (manufactured); all the aforementioned 
goods to be used in connection with floor coverings. 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors 
(excluding floor tiling and paints); non-textile wall 
hangings; all the aforesaid goods should be used in 
connection with floor coverings. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 49/050, 2005.12.05 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 225123 
(111) Int. reg. nr: 225123 
(151) Reg.dato: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Søknadsnr: 200009484 
(220) Inndato: 2000.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYCOM 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografilske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, dataprogrammer innregistrert på 
databærere; grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamnaskiner; 
brannslukningsapparater;elektroniske og /eller digitale 
apparater og instrumenter for telefonkonferanser og 
videokonferanser; datamaskin og 
kommunikasjonshardvare og -software for 
telekommunikasjon, nettverk og nettverkoppbygging. 

  
 
 



 slettelser 2005.12.05 - 49/05

 

153 
 

Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
 
 
 (111) Reg.nr.: 106023 
(151) Reg.Dato.: 1980.09.18 
  
 
(111) Reg.nr.: 227320 
(151) Reg.Dato.: 2005.06.30 
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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.: 122051 
(730) Tidligere innehaver: 
 TreKök-Doggy AB, 44784 VÅRGÅRDA, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Doggy AB, 44784 VÅRGÅRDA, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 123317 
(730) Tidligere innehaver: 
 Klippan Safety AB, Klippan, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Newell Ltd, Wear Glass Works, SR46EB SUNDERLAND, 

TYNE & WEAR, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft Norge, Postboks 1003 Sentrum, 

0107 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 127220 
(730) Tidligere innehaver: 
 Casco Nobel AB, Stockholm, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Akzo Nobel Deco International AB, Box 11550, 10061 

STOCKHOLM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 157221 
(730) Tidligere innehaver: 
 Franz Viegener II GmbH & Co KG, Ennester Weg 9, 

57439 ATTENDORN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 VIEGA GmbH & Co KG, Ennester Weg 9, 57439 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170269, 175387, 194527, 207009, 205760 
(730) Tidligere innehaver: 
 Esselte Dymo NV, Postbus 85, B-2700 St. Niklaas, BE 

Esselte NV, Postbus 85, B-2700 St. Niklaas, BE 
Esselte NV, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas, 
BE 

(740) Ny Innehaver: 
 Esselte Business BVBA, Industriepark-Noord 30, 9100 

ST. NIKLASS, BE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170604 
(730) Tidligere innehaver: 
 Great White Shark Enterprises, INC, 501 North A1A, 

FL33477 JUPITER, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Great White Shark Enterprises, INC, 501 North A1A, 

FL33477 JUPITER, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 173683 
(730) Tidligere innehaver: 
 DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, Lüner Rennbahn 

18, 21339 LÜNEBURG, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 primaVita GmbH, Lüner Rannbahn 16, 21339 

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

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180154 
(730) Tidligere innehaver: 
 Franz Viegener II, Attendorn, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 VIEGA GmbH & Co KG, Ennester Weg 9, 57439 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 18136, 185185 
(730) Tidligere innehaver: 
 British Sisalkraft LTD, Essex, GB 

British Sisalkraft Ltd, ME24ED STROOD, KENT, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 DS Smith Plastics Ltd, 4-16 Artillery Row, SW1P1RZ 

LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 193674 
(730) Tidligere innehaver: 
 Heigar Norge AS, Postboks 770, 1536 Moss, 1536, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Christine Grønberg, Refsnesallèen 20, 1518 MOSS, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 205236 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nedre Romerike Bussbooking AS, Nygårdsbakken 15, 

1482 Nittedal, 1482, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Bjørn Skinnarland, Nygårdsbakken 15, 1482 NITTEDAL, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 211178, 211183 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ascential Software Inc, 4100 Bohannon Drive, Menlo 

Park, CA 94025, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Ascential Software Corp, 50 Washington Street, 

MA01581 WESTBOROUGH, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 58722, 178972 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ethan Allen Marketing Corporation, Dansbury, CT, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Ethan Allen Global Inc, Ethan Allen Drive, CT06810 

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

BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 73296 
(730) Tidligere innehaver: 
 Yoo-Hoo Chocolate Beverage CORP, Carlstadt, NJ, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 83281 
(730) Tidligere innehaver: 
 DuPont Performance Coatings GmbH & Co KG, 

Christbusch 45, 42285 WUPPERTAL, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 E I du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, 

DE19898 WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Hallvard Svae, 2910 Aurdal, 2910, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 94517 
(730) Tidligere innehaver: 
 Esselte Corp, 48 South Service Road, Suite 400, 

NY11747-2340 MELVILLE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Esselte Business Corp, 48 South Service Road, 

NY11747 MELVILLE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 

BERGEN, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 123317 
(210) Søknadsnr.: 19822245 
(730) Innehaver: Newell Ltd, Wear Glass Works, 

SR46EB SUNDERLAND, TYNE & 
WEAR, GB 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 126609 
(210) Søknadsnr.: 19844486 
(730) Innehaver: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, 

44485 STENUNGSUND, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 146335 
(210) Søknadsnr.: 19890649 
(730) Innehaver: J. C. Bamford Excavators LTD, 

Staffordshire, England, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223181 
(210) Søknadsnr.: 19943266, 200211907 
(730) Innehaver: Strandgårdens Vinhandel A/S 

HELSINGØR, DK 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 205760 
(210) Søknadsnr.: 19930690, 19942061, 19972800, 

199900989, 199910164 
(730) Innehaver: Esselte Business BVBA, 

Industriepark-Noord 30, 9100 ST. 
NIKLASS, BE 

(740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 
1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 170825 
(210) Søknadsnr.: 19944970 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174722 
(210) Søknadsnr.: 19951212 
(730) Innehaver: J.C. Bamford Excavators Limited, 

Rocester, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 176531 
(210) Søknadsnr.: 19954305, 19954306 
(730) Innehaver: Hasbro International Inc, (a 

Delaware Corporation), 1027 
Newport Avenue, RI02862 
PAWTUCKET, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 185185 
(210) Søknadsnr.: 20902, 19966914 
(730) Innehaver: DS Smith Plastics Ltd, 4-16 Artillery 

Row, SW1P1RZ LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 

LUNDAMO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187515 
(210) Søknadsnr.: 19973130 
(730) Innehaver: Helge Wiig AS, Strandgaten 15 A, 

4307 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 207542 
(210) Søknadsnr.: 200007949 
(730) Innehaver: Ross Offshore AS, Postboks 444, 

3201 Sandefjord, 3201, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 211183 
(210) Søknadsnr.: 200102017, 200102316 
(730) Innehaver: Ascential Software Corp, 50 

Washington Street, MA01581 
WESTBOROUGH, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 95748 
(210) Søknadsnr.: 122931 
(730) Innehaver: W R Grace & Co Conn, 7500 Grace 

Drive, MD21044 COLUMBIA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 96064 
(210) Søknadsnr.: 123283 
(730) Innehaver: W R Grace & Co Conn, 7500 Grace 

Drive, MD21044 COLUMBIA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 97414 
(210) Søknadsnr.: 121566 
(730) Innehaver: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, 

S-444 85 Stenungsund, 44485 
STENUNGSUND, SE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
 
122128 2015.08.29 

123042 2015.11.14 

123126 2015.11.21 

123236 2015.11.28 

123241 2015.11.28 

123364 2015.12.05 

123457 2015.12.12 

124041 2016.01.23 

124111 2016.01.30 

124330 2016.02.13 

124629 2016.04.03 

124732 2016.04.10 

125643 2016.06.26 

13208 2016.01.29 

167531 2015.04.06 

167835 2015.05.11 

168202 2015.06.15 

169063 2015.08.03 

170043 2015.11.16 

170074 2015.11.23 

170091 2015.11.23 

170130 2015.11.30 

170225 2015.11.30 

170226 2015.11.30 

170311 2015.12.07 

170371 2015.12.14 

170538 2015.12.28 

170721 2016.01.11 

170746 2016.01.18 

170793 2016.01.25 

170835 2016.01.25 

170998 2016.02.08 

171270 2016.02.28 

171317 2016.02.28 

171390 2016.02.28 

171615 2016.03.21 

172059 2016.04.11 

172113 2016.04.11 

172212 2016.04.11 

172611 2016.04.25 

173139 2016.05.15 

173159 2016.05.15 

173267 2016.05.23 

173358 2016.05.23 

173555 2016.05.30 

173569 2016.05.30 

173810 2016.06.06 

174725 2016.06.27 

175029 2016.07.04 

175630 2016.07.18 

176043 2016.08.01 

177064 2016.10.03 

177149 2016.10.03 

177557 2016.10.24 

177610 2016.10.24 

27396 2016.02.24 

33729 2016.03.26 

47556 2015.12.12 

47685 2015.12.12 

48774 2015.12.08 

66924 2015.09.09 

67960 2016.01.27 

68018 2016.02.03 

68188 2016.02.24 

68277 2016.02.24 

68862 2016.04.29 

69735 2016.08.05 

95214 2015.11.27 

95218 2015.11.27 

95448 2015.12.18 

95526 2016.01.08 

95759 2016.01.22 

95786 2016.01.22 

95964 2016.02.12 

96152 2016.03.25 

96814 2016.07.08 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 42/05 ble reg.nr. 228578 
(200409657) kunngjort uten at det kom frem at 
merket er et fellesmerke. Se ny kunngjøring s. 3. 
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