
  . 

1 

 

 
 
 
 nr 21/06 - 2006.05.22 NO                     årgang 96          ISSN 1503-4925

 
 
                               
                                                                                                                                                                                            
     

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
  kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
     Københavngaten 10  

POSTADRESSE 
        Postboks 8160 Dep. 

         0033 Oslo 

E-POST  
        mail@patentstyret.no 

TELEFON 
        22 38 73 00 

TELEFAKS 
        22 38 73 01 

 
INFOSENTERETS TELEFONTID 

        kl. 09.00 - 15.00 
       Telefon (+47) 22 38 73 33
     Telefax  (+47) 22 38 73 31 

 



 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2006.05.22 - 21/06

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker ......................................................................................................................... 3 
Internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................... 52 
Innsigelser........................................................................................................................................... 113 
Avgjørelser etter innsigelser ............................................................................................................ 114 
Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker....................................................... 115 
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker............................... 118 
Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................... 119 
Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................. 120 
Fornyelser ........................................................................................................................................... 122 
Rettelse ............................................................................................................................................... 124 

 
 
 

INID-koder 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med 
INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the 
Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
(450)  Kunngjort registrert dato 
(511)  Vare-/tjenesteklasse 
(540)  Gjengivelse av varemerketekst 
(551)  Fellesmerkebestemmelser 
(554)  Merket er tredimensjonalt 
(526)  Unntaksanmerkning 
(591)  Merket er i farger 
(730)  Søker/innehaver 
(740)  Fullmektig 
 



 registrerte varemerker 2006.05.22 - 21/06

 

3 
 

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.: 232538 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507563 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEVAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEVAST 

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

TX75039-2298 IRVING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemikalier, nemlig væsker til bruk i 

forbindelse med modifisering av polymerer. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232539 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507576 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.15 US 78/651463 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILK THERAPY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILK THERAPY 

(730) Innehaver: 
 Farouk Systems Inc , 250 Pennbright, Suite 150, 

TX77090 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiemidler, nemlig sjampoer, stylingmidler, 

styling gele, styling mousse, geleer, midler til forsterking 
av hud, hårspray, balsam, og fuktighetskremer for hud. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232540 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508088 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK SPICE 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987 Sentrum, 5808 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232541 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508091 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPICE IT! 

(730) Innehaver: 
 Rieber & Søn ASA , Postboks 987 Sentrum, 5808 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232542 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200505867 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEARLY SMIRNOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEARLY SMIRNOFF 

(730) Innehaver: 
 Diageo North America Inc , 801 Main Avenue, CT06851-

1127 NORWALK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikkevarer, nemlig brennevin. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232543 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507580 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Palmolive THERMAL SPA 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter til personlig pleie, nemlig 
rensepreparater til huden. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232544 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507581 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Palmolive THERMAL SPA FIRMING 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter til personlig pleie, nemlig 
rensepreparater til huden. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232545 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507582 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Palmolive THERMAL SPA SMOOTHING 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter til personlig pleie, nemlig 
rensepreparater til huden. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232546 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506034 
(220) Inndato: 2005.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIGINAL penguin MUNSINGWEAR 

(730) Innehaver: 
 Perry Ellis International Inc , 3000 North West 107th 

Avenue, FL33172 MIAMI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232547 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506039 
(220) Inndato: 2005.06.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 an original Penguin BY Munsingwear 

(730) Innehaver: 
 Perry Ellis International Inc , 3000 North West 107th 

Avenue, FL33172 MIAMI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232548 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200502651 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JACK NICKLAUS GOLD CLUB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JACK NICKLAUS GOLD CLUB 

(730) Innehaver: 
 Golden Bear International Inc , 11780 US Highway One, 

Suite 500, FL33408 NORTH PALM BEACH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær. 

41 Golfbanetjenester og golftreningsfasiliteter. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232549 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507583 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Palmolive THERMAL SPA SOFTENING 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Produkter til personlig pleie, nemlig 
rensepreparater til huden. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232550 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506541 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rør og Sanitær + Barometer NØKKELTALL OM RØR 

OG SANITÆRMARKEDET 
(730) Innehaver: 

 Byggstrategi AS , Postboks 220, 1540 VESTBY, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsundersøkelser og markedsanalyser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232551 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506533 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Elektro + Barometer NØKKELTALL OM 

ELEKTROMARKEDET 
(730) Innehaver: 

 Byggstrategi AS , Postboks 220, 1540 VESTBY, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Markedsundersøkelser og markedsanalyser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.22 - 21/06

 

8 
 

(111) Reg.nr.: 232552 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508092 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ratiopharm direct 

(730) Innehaver: 
 ratiopharm GmbH , Grav-Arco-Strasse 3, 89070 ULM, 

DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografieriskrivesaker 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; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232553 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506531 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLUTIONS SHOP 

(730) Innehaver: 
 Solutions Shop AS , 5578 NEDRE VATS, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, gjengivelse og overføring 
av lyd og bilder; datamaskiner, databehandlingsutstyr og 
dataprogrammer; samt deler og utstyr til alle forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232554 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507586 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.17 SE 372132 
(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: 
 Invik & Co AB , Box 2095, 10313 STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232555 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507178 
(220) Inndato: 2005.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFABETICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFABETICA 

(730) Innehaver: 
 Vidar Knoff, Bureisarveien 45, 7900 RØRVIK, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232556 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507587 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PENTARAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PENTARAY 

(730) Innehaver: 
 Cordis Corp , 14201 NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI 

LAKES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Katetere for elektrofysiologi. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232557 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508129 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIBO 

(730) Innehaver: 
 Huhtamaki Finance BV , Jupiterstraat 102, 2132 HE 

KOOFDDROP, NL 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
inkludert innpakning; formstøpt fiber laget av papirmasse, 
og innpakning laget fra dette; bokser, kar, brett, boller, 
lokk og tildekningsmateriale og beholdere for de 
forannevnte varer, inkludert i denne klassen, laget av 
papir, cellulose eller papp, for innpakningsformål, 
resirkulerbare eller ikke; poser av papir eller plastikk; 
plastfolie for innpakningsformål, inkludert i denne 
klassen; bordduker, servietter og håndklær av papir eller 
cellulose; kuvertbrikker og ølbrikker laget av papir, 
cellulose eller papp; beholdere av papir, papp eller 
cellulose for utdeling av servietter, håndklær, drikkebegre 
og bestikk; andre materialer for innpakning inkludert i 
denne klassen. 
20 Plastikkboller, bokser, brett, kar og 
drikkebegre, og tildekningsmaterialer for de forannevnte 
varer, resirkulerbare eller ikke, inkludert i denne klassen; 
sugerør. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper og 
beholdere, resirkulerbare eller ikke (engangs-) av papir, 
papp, plastikk eller aluminium, inkludert tallerkener, fat, 
boller, drikkebegre, kopper, plastikkglass, snacks- og 
salatbrett, lokk, eggeglass, kaffeomrørere og 
suppeboller, alle inkludert i denne klassen; 
tildekningsmaterialer for de forannevnte varer, inkludert i 
denne klassen; beholdere av plastikk eller metall for 
utdeling av servietter, håndklær, drikkebegre og bestikk; 
tannpirkere; spisepinner; ølbrikker inkludert i denne 
klassen. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232558 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507588 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAYROUZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAYROUZ 

(730) Innehaver: 
 Al Ahram Beverages Company SAE , 2 Sarwat Street,  

GIZA, CAIRO, EG 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige 

maltdrikker; ikke-alkoholholdige fruktdrikker og fruktjuicer; 
mineralvann og kullsyreholdige drikker; kullsyreholdige 
leskedrikker; siruper og andre preparater for fremstilling 
av drikkevarer i klasse 32. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232559 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507589 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARIATRICEDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARIATRICEDGE 

(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:  
 41 Utdannelsesvirksomhet i området kirurgisk 

behandling av overvektige. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232560 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200509024 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(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: 
 Checkpoint Systems Inc , P.O. Box 188, NJ08086 

THOROFARE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; elektriske og elektroniske 
produkter; computer hardware og software, deler og 
tilbehør for computer hardware. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232561 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508545 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Xotisk 

(730) Innehaver: 
 Sodexho AS , v/Morten Edland, Postboks 6062 Etterstad, 

0601 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232562 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507592 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JENSEN AQTIVE II 

(730) Innehaver: 
 Jensen Møbler AS , Postboks 19, 3061 SVELVIK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Senger (møbler), madrasser, springmadrasser, 
rammemadrasser, sovesofaer, nattbord, møbler og puter.

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232563 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508899 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROOF...NOT PROMISES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROOF...NOT PROMISES 

(730) Innehaver: 
 Elizabeth Arden Inc , 14100 NW 60th Avenue, FL33014 

MIAMI LAKES, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Ikke-medisinske kosmetikk, nemlig hudlotion, 
håndkrem, ansiktskrem, kroppslotion; ikke-medisinske 
antirynkekrem for ansiktet, kropp, øyne og hender, 
nattkrem; ikke-medisinske hudblekingspreparater; ikke-
medisinske antialdringspreparater og 
antipigmenteringspreparater til huden; ikke-medisinske 
topisk beskyttelseskrem. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232564 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507593 
(220) Inndato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JENSEN AQTIVE 1 

(730) Innehaver: 
 Jensen Møbler AS , Postboks 19, 3061 SVELVIK, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Senger (møbler), madrasser, springmadrasser, 
rammemadrasser, sovesofaer, nattbord, møbler og puter.

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232565 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200508544 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bjørnson 

(730) Innehaver: 
 Bjørnson AS , Stokkamyrveien 13, 4313 SANDNES, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; lederutvikling; personellrekruttering; 
personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232566 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200507574 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHI 

(730) Innehaver: 
 Farouk Systems Inc , 250 Pennbright, Suite 150, 

TX77090 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleiemidler, nemlig sjampoer, balsam, 

stylingmidler, permanentkrøll-kremer og -midler, styling 
gele, styling mousse, rettetenger og -midler 
(straighteners), hårspray, termiske 
beskyttelsesbehandlere for hår, hårforsterkende midler, 
forvandlingsløsninger, forvandlingsbindemidler, 
hårfargingsmidler, blekemidler, lysnende midler til bruk 
ved hårfarging, glansmidler til bruk ved hårfarging, midler 
for farging av hårlokker, fargefremkallere og farger. 
8 foreløpig klasse - pga rettetenger nevnt i kl 3 
9 Elektriske krølltenger og styling-jern og -utstyr. 
11 Hårtørrere. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232567 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200509386 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARIKI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARIKI 

(730) Innehaver: 
 Ariki New Zealand Ltd , 103 Middle Renwick Road,  

BLENHEIM, NZ 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Juvelervarer; edelsteiner; bokser av edelmetall; 
statuetter av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232568 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200509387 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jærstut Enda bedre kjøtt! 

(730) Innehaver: 
 Siri Lea, Skrettingland, 4360 VARHAUG, NO 

Jon Lea, Skrettingland, 4360 VARHAUG, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, 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; datamaskinprogramvare. 
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; kjøtt; kjøttvarer. 
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 for dyr, malt; levende dyr; 
dyrefôr; ernæringstilsetninger for dyr; fôringsstoffer for 
dyr; kraftfôr for dyr; oppdrettsprodukter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detalj- og grossistsalgstjenester vedrørende kjøtt, 
kjøttvarer, levende dyr, dyrefôr, ernæringstilsetninger for 
dyr, fôringsstoffer for dyr, kraftfôr for dyr, 
oppdrettsprodukter, datamaskinprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232569 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200408288 
(220) Inndato: 2004.08.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLF PUNK 

(730) Innehaver: 
 VPC Enterprises LLC , CA LOS ANGELES, US 

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

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

 9 Solbriller, etuier og snorer for solbriller. 
14 Ur. 
18 Sportsbager, kabinkofferter, håndvesker, 
skipssekker, skuldervesker, handlevesker, 
garderobeposer for klær, ransler og ryggsekker. 
25 Klær til herrer og gutter i form av T-skjorter, 
treningsgensere, ermeløse trøyer (tank tops), vevede 
skjorter, gensere, strikkejakker, vester, jakker, bukser, 
treningsbukser, shorts, hatter, luer, sko, støvler, sokker, 
undertøy, badedrakter, pyjamaser, nattkjoler, hansker, 
skijakker, skibukser, våtdrakter, skinnjakker, belter, 
bukseseler; klær til damer og jenter i form av T-skjorter, 
treningsgensere, ermeløse trøyer (tank tops), vevede 
skjorter, gensere, strikkejakker, vester, jakker, bukser, 
treningsbukser, shorts, skjørt, kjoler, bluser, hatter, luer, 
sko, støvler, sokker, undertøy, badedrakter, pyjamaser, 
nattkjoler, hansker, skijakker, skibukser, våtdrakter, 
skinnjakker, belter, bukseseler og halstørklær. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232570 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506292 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOBIL 

(730) Innehaver: 
 ExxonMobil Oil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, 

TX75039-2298 IRVING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Vedlikehold og reparasjonstjenester for 

kjøretøyer og biler, smøringstjenester, bilvasketjenester, 
bensinstasjonstjenester og 
reparasjonsverkstedstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232571 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506316 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOBIL 1 CENTER 

(730) Innehaver: 
 ExxonMobil Oil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, 

TX75039-2298 IRVING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Vedlikehold og reparasjonstjenester for 

kjøretøyer og biler, smøringstjenester, bilvasktjenester, 
bensinstasjonstjenester og 
reparasjonsverkstedstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232572 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506298 
(220) Inndato: 2005.07.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOBIL AUTOCARE 

(730) Innehaver: 
 ExxonMobil Oil Corp , 5959 Las Colinas Boulevard, 

TX75039-2298 IRVING, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Vedlikehold og reparasjonstjenester for 

kjøretøyer og biler, smøringstjenester, bilvasktjenester, 
bensinstasjonstjenester og 
reparasjonsverkstedstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232573 
(151) Reg.dato.: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.11 

(210) Søknadsnr.: 200506320 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cleveland Bay 

(730) Innehaver: 
 Nina Strøm Design , Underhaugsveien 1, 0354 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. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål: stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster; næringsmidler til dyr; malt. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232574 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509402 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KANVAS 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Kanvas , Møllergata 12, 0179 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. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
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; arkitekturtjenester 
herunder interiørarkitektur; interiørkonsulentvirksomhet; 
industridesign; møbel og interiørdesign. 
43 Barnehager og daghjem for barn. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232575 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200508551 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 eDIN 

(730) Innehaver: 
 Einar Edin, Postboks 3151 Elisenberg, 0208 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Meglervirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232576 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200508552 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 eDIN  SELGE BOLIG?  VI KAN BOLIGMEGLING. 

(730) Innehaver: 
 Einar Edin, Postboks 3151 Elisenberg, 0208 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Meglervirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 

(111) Reg.nr.: 232577 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509408 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIME ROCK PARTNERS 

(730) Innehaver: 
 Lime Rock Management LP , 518 Riverside Avenue, 

CT06680 WESTPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

tjenester vedrørende administrasjon og forvaltning av 
finanser og investeringer; tilveiebringelse av informasjon, 
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232578 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509409 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIME ROCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIME ROCK 

(730) Innehaver: 
 Lime Rock Management LP , 518 Riverside Avenue, 

CT06680 WESTPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

tjenester vedrørende administrasjon og forvaltning av 
finanser og investeringer; tilveiebringelse av informasjon, 
rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.22 - 21/06
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(111) Reg.nr.: 232579 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200508543 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

J.V.L JÆREN VASKELAG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 J.V.L JÆREN VASKELAG 

(730) Innehaver: 
 Berit Salte, Elgvegen 17, 4340 BRYNE, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Rengjøringsvirksomhet; vedlikehold av gulv 
(vask og polering) 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232580 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509417 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.09 US 78689174 

2005.08.09 US 78689176 
2005.08.09 US 78689194 

(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: 
 SK-EarthLink LLC , 10960 Wilshire Blvd, Suite 600, 

CA90024 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvarer til bruk ved trådløse 

kommunikasjonsinnretninger til fremkalling og levering av 
lyd, synsbilder, lyd-innhold, video-innhold og data; 
programvarer til overføring av lyd, synsbilder, lyd-innhold, 
video-innhold og data; programvarer til utførelse av 
kommersielle og finansielle transaksjoner; programvarer 
til fremskaffelse av adgang til annonsering, nyheter, 
informasjon og underholdning; programvarer for dataspill; 
programvarer for tekstbehandling; programvarer til global 
karttegning; programvarer til søkemotorer; 
programvarehjelpesystemer; forbruker-elektroniske 
anordninger, herunder PDAs, telefoner, hodetelefoner, 
datamaskiner og kameraer. 
38 Telekommunikasjonsonsvirksomhet, nemlig 
overføring av lyd, lyd-innhold, video-innhold, synsbilder 
og data via telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, globale 
kommunikasjonsnettverk, informasjonstjenestenettverk 
og datanettverk; fremskaffelse av flerbrukeradgang til et 
global datanettverk; e-post tjenester; 
meldingsformidlingstjenester: fremskaffelse av adgang til 
interaktiv informasjon til utførelse av kommersielle og 
finansielle transaksjoner; fremskaffelse av adgang til 
interaktiv informasjon innen et bredt virksomhetsområde. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet 
og underholdningsvirksomhet, nemlig fremskaffelse av 
informasjons og underholdningsprogrammering og 
information via telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, globale 
kommunikasjonsnettverk, informasjonstjenestenettverk 
og datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232581 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200502401 
(220) Inndato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOM FORD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOM FORD 

(730) Innehaver: 
 Thomas C Ford, TX AUSTIN, US 

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

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

 3 Kosmetiske preparater i form av 
underlagskremer, ansiktspudder, øyeskygge, toalettvann 
(velluktende), toalettprodukter mot transpirasjon, før- og 
etterbarberingmidler, tannpussemidler; såper i form av 
håndsåpe, ansiktssåpe, flytende såpe, parfymevarer, 
eteriske oljer; hårpleiemidler i form av sjampo, 
fargestoffer for håret, hårspray, hårfarvemidler, 
preparater for hårkrølling. 
9 Briller; brillesnorer, brilleinnfatninger, 
brilleetuier, brilleglass, lorgnetter, dykkerbriller, briller for 
støvsikring, solbriller, kontaktlinser, pussekluter for briller.
14 Ur og kronometriske instrumenter i form av 
kontrollur, reiseur, lommeur, lommeurkjeder, urfjærer, 
glass for armbåndsur, kronometer, kronografer, 
vekkerklokker, urverk, klokke-etuier; urkasser; 
juvelervarer i form av øreringer, ringer, kjeder av 
edelmetall, armbånd, anheng, brosjer. 
18 Kosmetikkofferter (tomme), visittkortetuier, 
portemoneer (ikke av edelmetall) , strandvesker, 
dokumentmapper , kofferter, billettetuier, kredittkortetuier, 
reisebager, reisekister, passetuier, reisevesker, 
håndvesker, lærskrin, pakksekker av lær, møbelovertrekk 
av lær, paraplyer, parasoller, spaserstokker, 
hestesadeltepper , sadler for hester, lærremmer, 
lærbelter. 
25 Lave sko, støvler, snørestøvler, sko av lær, sko 
av vinyl, gummistøvler, polarstøvler, baseballsko, 
basketballsko, rugbysko, håndballsko, løpesko, 
hockeysko, golfsko, sko for boksing, støvler for 
fjellklatring, støvler for sportsfiskere, arbeidssko, 
sandaler, tøfler, gummisko, kalosjer, badesandaler, 
badetøfler, gymnastikksko, snøresko, ridestøvler; klær 
(både vanntett og ikke vanntett) i form av klær for 
gymnastikk, regnfrakker, kortbukser, dresser, skjørt, 
forretningsdresser, barneklær, bukser, snippkjoler, 
overaller, aftenkjoler, jakker, arbeidsklær, bluser, 
dongeribukser, dongerijakker, dongerivester, 
kombinasjons-drakter, ytterfrakker, todelte kjoler, parkas, 
kortbuksedrakt, undertøy, underbenklær, underskjorter, 
badehetter, badedrakter, badebukser, skjorter, gensere, 
sportsskjorter, underkjoler, dresskjorter, jerseyklær, 
cardigan, korsetter, kombinasjonsundertøy, pysjamas, 
pologensere, pullovere, t-skjorter, slips, vintervanter, 
skjerf, stolaer, sokker, hatter. 
42 Designertjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232582 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200508902 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONFIRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONFIRE 

(730) Innehaver: 
 Cloetta Fazer AB (publ) , Box 735, 10135 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232583 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200507584 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(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: 
 Gecis Global Holdings , 7 Val Sainte-Croix, 1371 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Tjenester i forbindelse med bedriftsrådgivning 
og bedriftsutvikling; bedriftsledelse, forretningsdrift, 
bedriftsadministrasjon og kontortjenester; risikostyring og 
bedriftsstøttetjenester så som lønningslister, fakturering, 
innkassering, tilgodehavender, kundehåndtering, HMS, 
salg og markedsføring og tjenester innen forsyning; 
tilveiebringelse av bedriftstjenester for andre innen 
elektronisk handel detalj- og en gros handel; 
tilveiebringelse av helhetlig forretnings- og 
teknologiutskillingstjenester. 
36 Tjenester i forbindelse med finans, fast 
eiendom og forsikring. 
41 Opplæring og utdanning innen området for 
bedriftsledelse, forretningsdrift, bedriftsutskilling, 
bedriftsutvikling, bedriftsadministrasjon, organisering av 
forsyningskjeder, datamaskiner, organisering av 
databaseprosjekt, HMS og salgs og markedsføring. 
42 Tjenester innen styringssystemer (MIS); 
informasjonsteknologitjenester; design og utvikling av 
maskinvare og programvare; 
dataprogrammeringstjenester; vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare og maskinvare; 
datakonsultasjonstjenester tilveiebringe 
dokumentorganiseringstjenester; teknologi og 
kildetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232584 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200208561 
(220) Inndato: 2002.09.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 gp gerovital plant 

(730) Innehaver: 
 SC Farmec SA , Henri Barbusse Streeet 16, Cluj-

Napoca, RO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Kosmetikk, nemlig ansikts- og kroppskrem, fet 
krem, halvfet krem, nærende krem, fuktighetskrem, 
rensemelk, øyekrem, anti-rynkekrem,  ansiktsvann, 
ansiktsmasker, leppesalver, håndkrem, massasjekrem, 
kroppsemulsjon, body lotion, neglekrem, hårlotion, 
antiflass lotion for håret,  preparater for hårstyling, -
forming og -fiksering, hårspray, hårbalsam,  sjampo for 
fett hår, sjampo for tørt hår, sjampo for normalt hår, 
badeskum,  badeoljer, solkremer, -lotions og -emulsjoner, 
beskyttende solkremer,  after-sun kremer, 
parfymeprodukter, deodoranter for personlig bruk,  
urtekosmetikk, badeprodukter med urter. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232585 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200506314 
(220) Inndato: 2005.07.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 EMVCo LLC , c/o Visa Holdings Inc, CA 94404 FOSTER 

CITY, US 
(740) Fullmektig: 

 ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks 
6150 Etterstad, 0602 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; datamaskinvare; 
datamaskinvare i form av smartkort inneholdende 
nærhets-betalingsapparater kjent som transpondere; 
kortlesere for magnetisk kodede kort, radiofrekvens-
identifikasjonsapparater og -kort inneholdende en 
integrert kretsbrikke; telekommunikasjonsutstyr, nemlig, 
transpondere; datamaskinvare og dataprogramvare for 
bruk i finansielle tjenester, bankvirksomhet, betalings- og 
telekommunikasjonsindustrier; 
datasikkerhetsprogramvare; dataoperasjonssysstemer for 
finansielle transaksjoner på datanettverk. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; fortetninger med fast eiendom; 
finansielle tjenester, nemlig banktjenester, kredit- og 
debetkorttjenester; forhåndsbetalte korttjenester tilbudt 
gjennom kort med lagret verdi; fakturabetalingstjenester; 
transaksjonstjenester, betalings- og 
transaksjonsautentitisering ved bruk av 
radiofrekvensidentifikasjonsapparater; elektroniske 
betalingsprosesseringstjenester; elektroniske valuta-
overføringstjenester; tilveiebringelse av finansiell 
informasjon, finansiell forvaltning og vedrørende finansiell 
registreringsforvaltning; automatiske tellemaskin-
tjenester; veiledning vedrørende alle de forannevnte 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232586 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509427 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.15 SE 0501979 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINDAHLS MEJERIPRODUKTER AB 

(730) Innehaver: 
 Lindahls Mejeri Produkter AB , Box 11, 56121 

HUSKVARNA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Egg, melk og melkeprodukter; yoghurt. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232587 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200500544 
(220) Inndato: 2005.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TENDENSER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TENDENSER 

(730) Innehaver: 
 Systemhus Norge AS , Postboks 4104 Jensvoll, 8089 

BODØ, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bygninger og bygningsmaterialer. 
19 Bygninger og bygningsmaterialer. 
37 Byggevirksomhet; oppføring av bygninger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232588 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509430 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIROW VODKA 70cl KIROW 37,5%Vol PREMIUM 

VODKA 
(730) Innehaver: 

 Helge Wiig AS , Strandgaten 15 A, 4307 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232589 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509434 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Magno SOLERA RESERVA BRANDY OSBORNE 

(730) Innehaver: 
 Grupo Osborne SA , Fernán Caballero, 7, 11500 EL 

PUERTO DE SANTA MARÏA, ES 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232590 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200509435 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRANDY DE JEREZ VETERANO OSBORNE 

(730) Innehaver: 
 Grupo Osborne SA , Fernán Caballero, 7, 11500 EL 

PUERTO DE SANTA MARÏA, ES 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232591 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200506321 
(220) Inndato: 2005.07.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARINE ALUMINIUM AANENSEN 
& CO AS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARINE ALUMINIUM AANENSEN & CO AS 

(730) Innehaver: 
 Marinal AS , Postboks 79, 5501 HAUGESUND, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Helikopterdekk; fallrestrapper; landganger; 
skipsvinduer; hydrauliske gangbroer. 
37 Bygging av aluminiumskonstruksjoner. 
40 Bearbeiding av aluminium. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232592 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200507319 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.28 US 78/576,970 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOUSECALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOUSECALL 

(730) Innehaver: 
 Trend Micro KK , Shinjuku Maynds Towe 27F, 2-1-1 

Yoyogi, 151-0053 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Tilveiebringelse av online-tjenester for 

scanning, påvisning, utestengelse (sette i karantene) og 
eliminering av virus, spyware (spionprogrammer), 
malware (ondsinnet programvare) samt uautorisert data 
og programmer på computere og elektroniske 
innretninger; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbart software for scanning, påvisning, 
utestengelse (sette i karantene) og eliminering av virus, 
spyware (spionprogrammer), malware (ondsinnet 
programvare) samt uautorisert data og programmer på 
computere og elektroniske innretninger; 
beskyttelsestjenester for computervirus. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232593 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200507151 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 my Breakfast 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone , 126-130, rue Jules 

Guesde, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt, skåret kjøtt, 

spesielt for småretter og som appetittvekkere; tørkede, 
konserverte og/eller kokte frukter og grønnsaker; 
fruktkompotter; syltetøy, fruktpureer, geler; supper; 
hermetisert mat hovedsakelig laget av kjøtt, av fisk, av 
skinke, av fjærkre og/eller av vilt; bearbeidet, tørket, kokt, 
hermetisert, frosne retter, hovedsakelig laget av kjøtt, av 
skinke, av fjærkre og/eller av vilt; søte eller krydrede 
appetittvekkere laget av frukt eller grønnsaker, så som 
poteter, smakstilsatte potetchips; tørket fruktblanding og 
alle typer bearbeidede oljeholdige nøtter så som 
peanøtter og akajounøtter (cashew nuts), alle typer 
oljeholdige produkter, spesielt bearbeidede nøtter, 
hasselnøtter og nøtter så som peanøtter, akajounøtter 
(cashew nuts) minikokt kjøtt som appetittvekkere; melk, 
melkepulver, tyknet, smakstilsatt og pisket melk; 
melkeprodukter, nemlig melkedesserter, yoghurter, 
yoghurtdrikker, mousser, kremer, dessertkremer, frisk 
krem og fløte, smør, smelteoster, oster, modnede oster i 
form, umodnede ferske oster og oster i lake, cottage 
cheese, ferske oster solgt enten i flytende eller som 
pasta, enkle eller smakstilsatte drikker komponert 
hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeaktige 
drikkevarer hovedsakelig laget av melk, melkedrikker 
inneholdende frukt; gjærede vanlige eller smakstilsatte 
melkeprodukter. 
30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte 
drikkevarer, kakaobaserte drikkevarer, sjokoladebaserte 
drikkevarer, sukker, ris, puffet ris, tapioka og mel, terter 
og paier (søte og salte), pizzaer; vanlig eller smakstilsatt 
og/eller fylt pasta, preparater laget av korn eller av 
frokostblandinger, frokostblandinger, cerealer; 
ferdiglagede retter hovedsakelig inneholdende pasta; 
retter hovedsakelig laget av tertedeig; brød, kavringer, 
kjeks (søte eller krydrede), tørre kaker, krumkaker, vafler, 
kaker, kulinariske kaker, wienerbrød, butterdeigsbakverk, 
alle disse produkter i vanlig form og/eller glasert eller 
med overtrekk og/eller fylt og/eller smakstilsatt; søte eller 
salte appetittvekkere omfattende brød, kjeks eller 
butterdeig; konfekt og konditorvarer; spiselig is 
hovedsakelig laget av yoghurt, iskrem, vannis (spiseis), 
frosne yoghurter (spiseis), frossent smakstilsatt vann; 
honning, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), søte 
sauser, pastasauser, krydder. 
32 Vann med og uten kullsyre (med eller uten 
mineraler), frukt- eller grønnsaksjuicer, frukt- eller 
grønnsaksdrikker, limonader, soda, sorbédrikker, 

drikkepreparater, safter og saftekstrakter for drikker, 
alkoholfrie frukt- og grønnsaksekstrakter, alkoholfrie 
drikker inneholdende melkegjæringsstoffer. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.22 - 21/06

 

24 
 

(111) Reg.nr.: 232594 
(151) Reg.dato.: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Søknadsnr.: 200507174 
(220) Inndato: 2005.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDANIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDANIA 

(730) Innehaver: 
 Nordania Leasing Bankaktieselskap , Holmens Kanal 2-

12, 1092 KØBENHAVN K, DK 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
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, 
nyhetsbrev, brosjyrer, trykksaker, håndbøker, lærebøker, 
kataloger, foldere, trykte publikasjoner, aviser, magasiner 
og tidsskrifter navnlig vedrørende bank-, valuta-, 
investerings-, realkreditt og finansieringsvirksomhet, 
diagrammer; trykte formularer; tabeller; prospekter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og 
overvåking vedrørende forretningsvirksomhet, 
forretningsledelse og - organisasjon; handelsinformasjon 
og -rådgivning; analyser av omkostninger; 
forretningsmessige opplysningskontorer; 
forretningsundersøkelser; innhenting av 
forretningsopplysninger; datasøking for andre i 
computerregistre og -databaser; kompilering, 
systematisering, sortering og redigering av informasjon i 
computerdatabaser og -registre; utarbeidelse av 
kontooppgjør, lønningslister, selvangivelser, 
omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske 
opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; 
vurdering i forretningsanliggender; forretningsmessig 
konsulentbistand vedrørende virksomhetsoverdragelse 
og fusjoner og omlegging av ervervsvirksomheter; 
import/eksport agenturer, herunder motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
salgsfremmende foranstaltninger for andre; 
innkjøpsbistand til andre ved kjøp av varer og 
tjenesteytelser; innhenting av tilbud på varer og 
tjenesteytelser på tredjemanns vegne med henblikk på å 
oppnå besparelser og forhandling med virksomheter; 
rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; 
bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og 
markedsføring; markedsføringsbistand; 
marketingforskning; markedsanalyser; 
marketingundersøkelser; utarbeidelse av 
reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse 
av salgs- og markedsføringsmateriale; 
reklamevirksomhet, adresserte reklameforsendelser; 
online-annonsering på internett og computernettverk; 
oppdatering og spredning av annonse- og 
reklamemateriale; mangfoldiggjørelse av dokumenter; 
internett- og intranettbasert elektronisk handel; 
auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; informasjons-, 
rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og 
meglervirksomhet vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser, utstillinger og demonstrasjoner 

vedrørende forretningsadministrasjon med kommersielle 
eller reklamemessige formål, administrasjon av datastyrte 
arkiver. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
låne-, kreditt- og finansieringsvirksomhet; kredittgivning; 
finansiering navnlig i form av leasing, herunder finansiell 
og operasjonell leasing av fast eiendom, motorkjøretøyer, 
computer hardware, computer software og maskiner, 
apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, 
landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; 
formidling av lån, kreditt og finansiering; kredittkontrakter; 
kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån 
mot sikkerhet, herunder i form av pant, 
eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i aktiva; 
finansiering av avbetalingskjøp; avbetalingslån og -
kreditt; joint venture finansiering; finansiering av 
avbetalinger; finansiering av lojalitetsordninger; 
finansiering av terminlån; sikkerhetsstillelse i form av 
kausjon og garanti; realkredittlån; garantistillelse og 
kausjonering; utvikling og strukturering av finansielle 
serviceoperasjoner og finansielle produkter; factoring; 
finansiell clearingvirksomhet; valutarisk virksomhet, 
herunder valutahandel og veksling av penger; 
valutavekslingstjenester; valutautstedelse; investering av 
kapital; informasjon om finansiering og investering av 
kapital; informasjon og rådgivning om alternative og 
equity investeringsstrategier; finansiell sponsing; risk 
management; investeringsfond og - foreninger, inklusiv 
alternative investeringsfond og -foreninger, herunder 
hegde fond, venture kapital fond og privat equity fond; 
pantelånervirksomhet, inkassobyråvirksomhet 
pensjonskassevirksomhet; sparekassevirksomhet; 
bankvirksomhett; oppkreving av betalinger, herunder leie- 
og avgiftsbetalinger; finansiell analyse og tilveiebringelse 
av finansiell informasjon med henblikk på kredittstyring, 
risikostyring samt kreditt- og forsikringsvurdering; 
administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; 
utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, 
bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; finansielle 
tjenesteytelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, heve-, 
betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkort; 
utstedelse av reisesjekker, utstedelse av verdikuponger 
og sjekker; elektronisk overførsel av penger; 
homebanking; kreditt, långivning og finansiering via 
internett og andre globale computernettverkssystemer; 
formidling av kreditt, långivning og finansiering via 
internett og andre globale computernettverkssystemer; 
finansiell informasjon, rådgivning og analyser; finansielle 
og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhett, 
fast eiendom); fondsbørsmeglere; fondsbprsvirksomhet; 
forvaltning av fast eiendom, former og kapital; utleie og 
leasing av fast eiendom, herunder kontorlokaler, 
landbrukseiendommer, ervervseiendommer og leiligheter; 
aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; 
forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon av 
forsikringskrav; informasjon og rådgivning om 
forsikringsforhold; forsikrings- og gjenforsikringsavtaler; 
assurandørvirksomhet, herunder bistand og informasjon; 
forsikringsmessig skadeadministrasjon og - behandling; 
informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler og 
formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; praktisk undervisning (demonstrasjoner); 
tjenesteytelser og konsulentvirksomhet vedrørende 
utdannelse, undervisning og opplæring navnlig av ledelse 
og personale; utdannelse og undervisning i forbindelse 
med forretning, industri, finansiering, 
forretningsadministrasjon, personalforhold, 
markedsføring, salgsteknikk, forretningsledelse og 
virksomhetsdrift; undervisning og opplæring innenfor edb, 
informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og 
computernettverk; undervisning og opplæring i bruk og 
håndtering av computersoftware; utdannelse og 
undervisning i administrasjon-, fakturerings-, bestillings-, 
betalings- og salgssystemer; arrangering, ledelse og 
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organisering av seminarer, kurser, undervisning, 
konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og 
demonstrasjoner vedrørende forretningsadministrasjon 
med kulturell eller utdannelsesmessig formål.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av computer 
hardware, computer software, utstyr til elektronisk 
databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; juridisk 
bistand i forbindelse med finansiering herunder i form av 
operasjonell og finansiell leasing, juridisk bistand i 
forbindelse med markedsføring, forretnings-ledelse, 
virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232595 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503523 
(220) Inndato: 2005.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BETTY BOOP 

(730) Innehaver: 
 Hearst Holdings Inc , 959 Eighth Avenue, NY10019 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Etiketter, klebemerker, serviettpapir, 
innpakningspapir, skrive- og tegnepapir, papirservietter til 
bruk i ansiktet, notisbøker, notatblokker, konvolutter, 
lommenotisbøker, utklippsbøker, albumer, skriveblokker, 
bokmerker, skrivetavler, fyllepenner, kulepenner, 
filtpenner, trykkpenner, blyanter, penner, penneholdere, 
viskelærer, løsbladmapper, lim for papirvarer, limbånd for 
papirvarer, mapper for papirer, blyantspissere, 
tegneblokker, permer, linjaler, brevholdere, 
blyantholdere, papirbordduker, kalendere, tegneserier, 
musikalske lykkeønskningskort, bøker, hefter, sjekker, 
aviser, lykkeønskningskort, postkort, frimerker, dagbøker, 
blader, plakater. 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, dyreskinn og 
huder; skinnkofferter og reisevesker; belter, vesker, 
portemonéer, håndvesker, skinnkofferter, stresskofferter, 
lommebøker, attachékofferter, bagasjebager, kofferter, 
sportsbager, handlevesker, kosmetikkbager, kosmetikk 
kofferter, sminkevesker, toalettvesker, ryggsekker, bager 
for kredittkort, nøkkelkniper, paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, skulderbager, ransler, seddelklyper, 
nøkkelringer, sjekkhefteordnere, reisetoalettsett, 
reisevesker, tøyvesker, visittkortholdere, pengepunger. 
24 Lakener, putevar, sengetepper, duntepper, 
vattepper, dekotarive putetrekk, dekketøy, servietter, 
bordbrikker, håndklær, kjøkkenkluter og badematter. 
25 Klær, inklusiv t-skjorter, treningsgensere, 
poloskjorter, bluser, nattkjoler, nattskjorter, undertøy, 
pyjamas (lange og korte), jakker, vester, gensere, skjørt, 
jeans, bukser, slips, skjerf, hansker, shorts, belter (som 
bekledning), gensere, hodeplagg, badetøy, undertøy, 
støvletter, sko, tøfler, alle forannevnte varer som 
bekledning. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232596 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200507610 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Columbia Sportswear Company 

(730) Innehaver: 
 Columbia Sportswear Co , 14375 NW Science Park 

Drive, OR97229 PORTLAND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler, motorsykler, biler, lastebiler, varebiler, 

busser, kjølevogner, fly og båter; luftballonger, luftskip; 
deler og tilbehør til kjøretøyer, nemlig solskjermer, 
sportsstativer og takgrinder, overtrekk for bildekk, 
overtrekk for biler, gulvmatter (ikke tepper); barnevogner, 
sportsvogner, trillevogner, sikkerhetsseter for babyer og 
barn for kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer samt 
deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til 
motorkjøretøyer; deler, komponenter, reservedeler og 
tilbehør til sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232597 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200507611 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Columbia 

(730) Innehaver: 
 Columbia Sportswear Co , 14375 NW Science Park 

Drive, OR97229 PORTLAND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Sykler, motorsykler, biler, lastebiler, varebiler, 

busser, kjølevogner, fly og båter; luftballonger, luftskip; 
deler og tilbehør til kjøretøyer, nemlig solskjermer, 
sportsstativer og takgrinder, overtrekk for bildekk, 
overtrekk  for biler, gulvmatter (ikke tepper); barnevogner, 
sportsvogner, trillevogner, sikkerhetsseter for babyer og 
barn for kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer samt 
deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til 
motorkjøretøyer; deler, komponenter, reservedeler og 
tilbehør til sykler. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232598 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503270 
(220) Inndato: 2005.04.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPAS BUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPAS BUS 

(730) Innehaver: 
 Kongsberg Defence & Aerospace AS , Kirkegårdsveien 

45, 3616 KONGSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare; programvare for fleksibel 

distribusjon av objekter og meldinger mellom 
programvarekomponenter i et computersystem. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232599 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508926 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.07 SE 0501726 
(540) Gjengivelse av merket: 

FONDBERG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FONDBERG 

(730) Innehaver: 
 Fondberg & Co AB , Box 27225, 10253 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport, emballering og oppbevaring av gods 

samt logistikktjenester på disse områdene. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232600 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200506523 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRO-MB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO-MB 

(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 Blod- og cellediagnostikkprodukter til 

medisinske formål. 
10 Medisinske apparater for blod- og celle-
diagnostikk og -analyser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232601 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509440 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAPZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAPZ 

(730) Innehaver: 
 Devinco AS , Schøllersgt 16, 7043 TRONDHEIM, NO 

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

datamaskinprogrammer. 
28 Spill og leketøy. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232602 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509441 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZANTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZANTI 

(730) Innehaver: 
 Zanti AS , Frognerveien 44 G, 0266 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 

i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor. 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232603 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509432 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOGS AT THE TABLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOGS AT THE TABLE 

(730) Innehaver: 
 Stanworth Development Ltd , Box 3174,  ROAD TOWN, 

TORTOLA, VG 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer til bruk i relasjon til online 
spill, nemlig dataprogrammer som muliggjør at spillere fra 
forskjellige geografiske områder kan spille poker mot 
hverandre i et virtuelt pokerrom via Internett. 
41 Underholdningsvirksomhet som ytes online, 
nemlig tilveiebringelse av virtuelle kortrom hvor spillere 
fra forskjellige geografiske områder kan spille poker mot 
hverandre via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232604 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200502652 
(220) Inndato: 2005.03.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICKLAUS TRAIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NICKLAUS TRAIL 

(730) Innehaver: 
 Golden Bear International Inc , 11780 US Highway One, 

Suite 500, FL33408 NORTH PALM BEACH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær. 

41 Golfbanetjenester og golftreningsfasiliteter. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 

(111) Reg.nr.: 232605 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503760 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOOD FOR YOU! 

(730) Innehaver: 
 Lantmännen Unibake Norge AS , Postboks 24, 1403 

LANGHUS, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk 

og konditorvarer. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232606 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503129 
(220) Inndato: 2005.04.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLIONLOTTERIET 

(730) Innehaver: 
 IOGT- NTO Lotterier , Metallvägen 4, 43587 

MÖLNLYCKE, SE 
(740) Fullmektig: 

 Exportrådet Swedish Trade Council , Pb 1681 Vika, 0120 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Klær, T-skjorter, gensere. 

28 Spill. 
41 Organisering av lotterier; kanino (spille) 
virksomhet; organisering av konkurranser vedrørende 
undervisning og underholdning; organisering av 
sportskonkurranser; pengespillvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; undervisning. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232607 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200500523 
(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:  
 HANDELS barometeret 

(730) Innehaver: 
 Trademark AS og Pronto , Veritasveien 23, 1363 HØVIK, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet, 
markedsundersøkelser. 
36 Forsikringsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæring. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232608 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503149 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELIFORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELIFORE 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232609 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503150 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRISTIQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRISTIQ 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdomer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232610 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509442 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEVINCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEVINCO 

(730) Innehaver: 
 Devinco AS , Schøllersgt 16, 7043 TRONDHEIM, NO 

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

datamaskinprogrammer. 
28 Spill og leketøy. 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 
38 Telekommunikasjonstjenester. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232611 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503151 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CABILANT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CABILANT 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdomer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232612 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503160 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENZUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENZUDE 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232613 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503169 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.04 US 787541896 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXOVANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXOVANCE 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232614 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503171 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECENZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECENZ 

(730) Innehaver: 
 Wyeth , Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater for å forebygge 

og/eller behandle sykdommer og lidelser i 
sentralnervesystemet, neurologiske forstyrrelser, 
vasomotoriske symptomer i forbindelse med menopause, 
angst lidelser, nevropatiske smerter, fibromyalgi, 
urinveisinfeksjoner og -lidelser, kroniske smerter og 
funksjonelle somatiske syndromer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232615 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509433 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOGSAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOGSAT 

(730) Innehaver: 
 Stanworth Development Ltd , Box 3174,  ROAD TOWN, 

TORTOLA, VG 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer til bruk i relasjon til online 
spill, nemlig dataprogrammer som muliggjør at spillere fra 
forskjellige geografiske områder kan spille poker mot 
hverandre i et virtuelt pokerrom via Internett. 
41 Underholdningsvirksomhet som ytes online, 
nemlig tilveiebringelse av virtuelle kortrom hvor spillere 
fra forskjellige geografiske områder kan spille poker mot 
hverandre via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232616 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508940 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LYDIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LYDIA 

(730) Innehaver: 
 Lydia AS , Kjøpmannsgaten 23, 7013 TRONDHEIM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinvare og dataprogramvare; 
dataprogrammer; deler og tilbehør for forannevnte varer. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; tjenester i forbindelse med 
vedlikehold og drift av eiendommer. 
41 Undervisning; kursvirksomhet; arrangering og 
gjennomføring av kurs og konferanser. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av dataprogramvare og 
dataprogrammer; kontroll- og inspeksjonstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232617 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508153 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 søtt + salt 

(730) Innehaver: 
 Søtt+Salt AS , Postboks 62, Sentrum, 5803 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Håndverktøy og redskapet (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; herunder aviser, tidsskrifter, 
magasiner, blader og bøker, kokebøker; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater). 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed) 
herunder kasseroller og stekepanner; kammer og 
svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser). 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232618 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200505195 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fjord 1 explorer 

(730) Innehaver: 
 Fjord1 Nordvestlandske AS , Postboks 354, 6901 

FLORØ, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser, turistbesøk 
(sightseeing); turistbyråer (unntatt hotell- og 
pensjonatreservering), turoperatører. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232619 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503730 
(220) Inndato: 2005.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAFIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAFIX 

(730) Innehaver: 
 Taro AS , Julius Skaugsgate 3, 1890 RAKKESTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Håndredskap for strøing av sand, singel, salt, 

is-smelt, kalk, gjødsel, frø. 
9 Apparater og instrumenter for fordeling, 
regulering, utporsjonering, måling, spredning. 
45 Personlige og sosiale tjenester for å dekke 
personlige behov, sikkerhetstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232620 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200408278 
(220) Inndato: 2004.08.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE 3 TENORS 

(730) Innehaver: 
 The 3 Tenors Ltd , 159 New Bond Street, W1S2UD 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 TV, radio og kinematografiske apparater og 
instrumenter; lyd og video opptak; lyd og video opptak 
skaffet gjennom nedlasting og/eller streaming fra globale 
og lokale computer telekommunikasjonsnettverk, 
inkludert; mottagelsesapparater og dekoderapparater og 
instrumenter for satellitt kringkasting; apparater og 
instrumenter for bruk til opptak, lagring, produksjon, 
bærer, overføring, håndtering, behandling og 
reproduksjon av lyder, bilder, signaler, data, kode og 
informasjon, datamaskinvare, fastvare og programvare; 
myntstyrte apparater; elektroniske spilleapparater kun for 
bruk med TV mottagere; dataspill; undervisning og 
instruksjonsapparater og instrumenter; ikke-printede 
publikasjoner/utgivelser; solbriller; solbrilleetuier; 
elektroniske, magnetiske, og opptiske identitetskort; 
transparenter; deler og rekvisitter hva gjelder alle ovenfor 
nevnte produkter; herunder alle de ovenfor nevnte 
produkter tilgjengelig on-line, og via globale data- og/eller 
kommunikasjonsnettverk. 
25 Klær; skotøy; hodeplagg; deler og rekvisita for 
alle tidligere nevnte produkter. 
41 Underholdnings- og undervisningstjenester; 
musikkgruppeopptredningstjenester; organisering og 
utføring av raves, fester, festivaler og 
underholdningstilstelinger; musikk-, radio-, drama- og TV 
underholdning; opptredener; disk jockey tjenester; 
publisering; produksjon og veiledning av opptredninger 
og av audio, video, og kinematografiske opptak; musikk- 
og videoopptak; assistanse- og rådgivningstjenester i 
forhold til alle ovenfor nevnte tjenester; herunder alle 
ovenfor nevnte tjenester tilgjengelig on-line, og via 
globale data- og/eller kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232621 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200503814 
(220) Inndato: 2005.04.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KMC Oiltools 

(730) Innehaver: 
 KMC Oiltools BV , Teleportboulevard 140, 1043EJ 

AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Borefluider, kompletteringsfluider, vannbasert 

slam; ikke vannbasert slam; parafinbasert slam; syntetisk 
basert slam; parafinbaserte fluider; olefinbaserte fluider; 
dypvanns bore-fluider; underbalanserte borefluider; 
saltlaker; brønnoverhalingsfluider; borefluider, 
boreslamtap materialer; tilsetningsstoffer for blokkerte 
rørledninger; boreslam; kompletteringsslam; oljebasert 
slam; esterbasert slam; olefinbasert slam; basisoljer; 
esterbaserte fluider; syntetisk base fluider; vegetabilsk 
base fluider; borefluider for for-minsket boring; luft og 
skum borefluider, kompletteringssaltlaker; 
gjennomtrengingsforsterkere; viskositetsøkende midler, 
demulgerende midler; H2s spyleoljer (hydrogen sulfid 
spyleoljer); filtreringstapsreduserende midler; 
emulgeringsmidler; korrosjonshemmende stoffer; ph 
kontroll midler; tilsetningsstoffer for bruk med borefluider; 
boreslamsammensetninger; kjemiske preparater, 
produkter, substanser og sammensetninger, alle for bruk 
i oljefelt, gassfelt, oljeproduksjon eller gassproduksjon; 
kjemiske preparater, produkter, substanser og 
sammensetninger, alle for bruk i boring, komplettering og 
brønnoverhaling av olje og gass brønner; kjemiske 
substanser, preparater og sammensetninger, alle for bruk 
i boring; tilsetningsstoffer for bruk i boring, komplettering 
og brønnoverhaling av olje og gass brønner; kjemiske 
produkter for bruk i raffinering, testing og kompoundering 
av oljebrønnborefluider og lignende miksturer, kjemiske 
substanser for industriell bruk i boreoperasjoner som 
tilsetningsstoffer av slam; overflateaktive stoffer; 
blandinger av overflateaktive stoffer; viskositets- og 
filtreringskontrollmidler for bruk i olje og gass 
brønnboring; kjemiske preparater for bruk i fjerning av 
gjørme, kalk, skum, slagg, skjell, mørtel, olje, smøreolje, 
voks, sverte, blekk, karbon, jordslag, råte, mugg, skitt og 
flekker. 
4 Mineralholdige oljer; borefluidsmøremidler; 
tilsetningsstoffer for smøremidler, saltlakebaserte 
borestrengsmøremidler; oljer og fett til industrielle formål; 
brensel og belysnings-stoffer; støvbindemidler; motorolje; 
drivstoffer for motorer; brensel, vokslys, veker. 
7 Apparater og maskiner for resirkulering og 
innhenting av spill- og overflødige væsker, for 
(høy)trykkvasking og rengjøring, for rengjøring av kloakk 
og avløp, containere og borehull, for innhenting av 
overflødige væsker og spill-væsker og transport av dette 
til containere og for filtrering av væsker. 
16 Klebemidler og klebebånd for papirvarer og 
husholdnings-bruk; atlas; kart; poser av papir eller plast 
for emballasje; bøker; kort; tabeller, diagrammer, plast for 
innpakking eller emballering; kalendere; dagbøker, 
papirbånd, kort og disker for opptak av dataprogrammer, 
matter for bruk med skrivemaskiner og datamaskiner; 

bordskånere av papir; kontrollmerker; filterpapir; foldere; 
flagg (av papir); håndbøker, manualer; magasiner 
(tidsskrifter); aviser, papir, papp og plasterstatninger for 
papir og papp; brosjyrer; papirpresser; pins; penner, 
blyanter, penne- og blyantholdere; blyantspissere; 
fotografier; bilder, kuvertbrikker av papir eller erstatninger 
for dette; papir eller plast lommetørkler, servietter eller 
håndklær; postkort; postere; trykksaker og trykte 
publikasjoner, prospekter, papirbånd; gummiviskelær; 
linjaler; skolemateriell; stativer for penner og blyanter; 
bordduker; dekketøy, bordbrikker og servietter, alle av 
papir; skrivepapirvarer, skrivesett; bokmerker; 
malerpensler; maleruller, kvitteringer; skrivesaker og 
papirvarer; håndholdte trykkeinnretninger; trykkverktøy 
for kontorbruk; samlemapper (papirhandel); kort; 
reisesjekker; personlige identifikasjonskort;  
plakatholdere, reklameskilt; trykte publikasjoner som 
handler om petroleumsprodukter, transport, bilkjøring, 
motorsport og luftfart. 
35 Konsulent- og informasjonstjenester på 
området markeds-føring og salg i gass- og oljeindustrien; 
administrasjon og overvåkning av bygge- og 
konstruksjonsbetingelser angående gass og 
oljeindustrien. 
37 Utleie, installasjon og vedlikehold av 
rengjøringsmaskiner, inkludert høytrykksvasking og 
maskiner for rengjøring av kloakk og avløp, containere og 
borehull, slurrybehandlingsmaskiner, alle for olje, gass og 
økologisk industri; reparasjonstjenester for maskiner i olje 
og gass industrien, inkludert faststoffkontrollmaskiner, 
maskiner for håndtering av produksjonsavfall, filtrerings- 
og silingsmaskiner, og maskiner for 
kompletteringstjenester; bygge-virksomhet og tilsyn av 
underleverandører; teknisk ledelse av byggevirksomhet 
og konstruksjonsprosjekter; utleie av bearbeidings-, 
rengjørings og rensemaskiner for bruk i olje, gass og 
økologisk industri; utleie av utstyr og maskiner, alle for 
bruk i gjenvinning av flytende avfall, trykkvasking og 
sumprengjøring; utleie av faststoffkontrollmaskiner, 
maskiner for håndtering av produksjonsavfall, filtrerings- 
og silingsmaskiner, og maskiner for 
kompletteringstjenester, alle for olje og gass industrien; 
installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester, alle 
relatert til det forannevnte utstyr og maskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester, alle 
relatert til utstyr og maskiner for bruk i fluidhåndtering, 
faststoff kontroll, produksjonsavfallshåndteringsmaskiner, 
filtrerings- og silingsmaskiner, maskiner for 
kompletteringstjenester, maskiner som rengjør og renser 
omgivelsene og miljømessig opprenskning, i olje-, gass- 
og miljøindustrisektorene; installasjon, vedlikehold og 
reparasjonstjenester, alle relatert til utstyr og maskiner for 
bruk i separering av faststoff fra flytende væsker, flytende 
væsker fra faststoff og flytende væsker fra flytende 
væsker, alle gjennom mekaniske eller kjemiske 
forsterkede hjelpemidler i olje, gass og miljøindustriene; 
installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester, alle 
relatert til utstyr og maskiner for filtrering, slurrifisering og 
overføring av flytende væsker; utleie av verktøy, utstyr og 
maskiner, alle for bruk i olje og vann brønnboring; 
reparasjon av deler og tilbehør til rør, rørledninger og 
slanger for olje og gass industrien; alt inkludert i klasse 
37. 
39 Informasjonstjenester for transport og lagring; 
logistikkplanlegging på vegne av bygge- og 
konstruksjons prosjekter; alt angående gass og olje 
industrien. 
40 Tjenester vedrørende fjerning av 
miljøforurensninger, miljøvernmessige tjenester; 
bearbeiding av borestøv og avfall til slurry; kundetilpasset 
produksjon, maskinbearbeiding og ferdiggjøring av 
apparater, maskiner og instrumenter brukt for 
eksplorasjon og ekstraksjon av hydrokarboner og for 
miljømessig beskyttelse og tilbakeføring efter ekstraksjon 
av hydrokarboner; kundetilpasset produksjon av rør, 
rørledning og slange deler og tilbehør for olje og gass 
industrien; rensing av borefluider, behandling av giftig 
avfall, vann og flytende avfallsstoffer/kloakk; slurrifisering 
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av borekaks produsert gjennom boring; utleie av utstyr og 
maskiner, alle for bruk i separeringen av faststoff fra 
væsker, væsker fra faststoff og væsker fra væsker, alle 
gjennom mekanisk eller kjemisk forsterkede midler, alle 
for behandling av giftig avfall, vann, og flytende 
avfallsstoffer/kloakk; utleie av utstyr og maskiner, alle for 
filtrering, slurrifisering og væske overføringer, alle for 
behandling av giftig avfall, vann, og flytende 
avfallsstoffer/kloakk; utleie av utstyr og maskiner, alle for 
bruk i håndtering av fluider og kontroll av faststoffer i 
behandlingen av giftig avfall, vann, og flytende 
avfallsstoffer/kloakk; alt inkludert i klasse 40. 
42 Borefluider og slam designtjenester; borefluider 
og slam laboratorieanalyser, integrerte fluider og 
avfallshåndteringsløsninger, borefluider og slam 
forsknings- og utviklings-tjenester, fluid- og 
slamhåndteringstjenester for andre i olje og gass 
industrien; petroleumslaboratorietjenester, nemlig 
analyse av bore og kompletteringsfluider for 
petroleumsindustrien, komplette fluid- og 
slamhåndteringstjenester på oljefelt, nemlig, design av 
fluid utnyttelsesprosedyrer og overvåkning av disse, 
kundetilpasset design av borefluider; marine 
giftighetsanalyser, korrosjonsanalyser, bore- og 
kompletteringsfluidtester og -evalueringer, analytiske 
kjemitjenester for andre; design av kundetilpasset bore- 
og kompletteringsfluidsystemer med lavt faststoffinnhold, 
for bruk i høytetthets saltvanns borefluider i olje og gass-
produksjonsindustrien; konsultasjonstjenester på 
området fluid- og avfallshåndtering; tekniske 
konsultasjoner på området prosessteknologi, samlinger 
av tester for ny produktutvikling av maskiner i olje og 
gass industrien, inkludert faststoff kontrollmaskiner, 
produksjonsavfalls-håndteringsmaskiner, filtrerings og 
silingsmaskiner, maskiner for kompletteringstjenester; 
tekniske konsultasjoner for bygge- og 
konstruksjonsprosjekter for gass og oljeindustrien; 
overvåkning og registrering av 
permeabilitet/gjennomtrengelighet, gjennomslippelighet/ 
overførbarhet og distribusjon av produktivitet i råolje, 
naturgassførende formasjon under konsoliderte så vel 
som ukonsoliderte betingelser, ved hjelp av måle-
instrumenter; tjenester ikke inkludert i andre klasser i 
forbindelse med konsultasjoner, rådgivnings- og 
samarbeidstjenester på vegne av produsenter og 
leverandører av utstyr, maskiner og produkter brukt i olje, 
gass og petrokjemisk industri; profesjonelle 
konsultasjonstjenester relatert til olje og gass industrien; 
design og testing av oljeproduksjons-, behandlings- og 
måleutstyr; alt inkludert i klasse 42. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232622 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509431 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BILLION 

(730) Innehaver: 
 Billion Electric Co Ltd , 8F, No. 192, Sec. 2, Chung Hsing 

Rd,  HSIN TIEN CITY, TAIPEI HSIEN, TW 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Modemer; ISDN terminaladaptere; omformere; 

computernettverkshuber, -svitsjer og -rutere; modemer 
for bruk i bredbåndkommunikasjon; skrivere, 
skriverservere; LAN (lokalt nettverk) aksesspunkter for å 
koble nettverkscomputerbrukere; trådløse LAN-kort; 
internettelefoner; internettelefoniapparater; elektrisk kraft- 
eller strømforsyningsutstyr; svitsjet kraft-eller 
strømforsyningsutstyr; utstyr for kraft- eller 
strømomkopling; transformatorer; 
lokalnettverkskontrollere; Ethernet-kontrollere; 
kommunikasjonskontrollere. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232623 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509413 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BADEKARRAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BADEKARRAN 

(730) Innehaver: 
 Badekarran AS , Postboks 13, 9481 HARSTAD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232624 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200402339 
(220) Inndato: 2004.03.10 
(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: 
 Hutchison Whampoa Enterprises Ltd , P O Box 71, 

Craigmuir Chambers, Wickhams Cay,  ROAD TOWN, 
TORTOLA, VG 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske, elektroniske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll og 
undervisning: fjernsynsapparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta 
fjernsyns og globale 
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem til 
et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr samt 
dataprogrammer for bruk med disse; optiske 
diskettspillere og dataprogrammer for disse; magnetiske 
databærere, smartkort, kodede kort, datakort; 
opptaksdisketter; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd, bilder og data; regnemaskiner; 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; telefaks-, 
telex-, telefon-, telegram- og datafangst installasjoner, 
apparater og instrumenter; dataprogrammer; computer 
software og programmer; computer software og 
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å 
aktivere forbindelse til databaser og til Internet; 
operativsystemprogrammer; computer software og 
nettoppbyggings hardware for forenkling av interaktive 
multimediekommunikasjoner; computer software for bruk 
i oppretting, redigering og levering av tekstinformasjon og 
grafisk informasjon via computer 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for digital 
publisering, trykking, bildebehandling, og elektronisk 
dokumentlagring, manipulering, overføring og 
gjenfinning; computere, håndholdte computere; 
dataprogrammer for ledelse av kommunikasjons- og 
datautveksling mellom håndholdte computere og 
stasjonære datamaskiner; computer hardware og 
computer utmatingsenheter, printere, fotosettere, 
kopieringsmaskiner, prøvetrykkmaskiner (proofer), 
platefremstillere, trykkeripresser og skjermfremvisere; 
digital trådløs tele-kommunikasjons hardware og 
software; nedlastbar data inkludert publikasjoner og 
software; computer software og publikasjoner i 
elektronisk form tilbudt online fra databaser eller fra 
systeminnretninger fremskaffet på Internet (inkludert 
nettsteder); elektroniske spill og dataspill, 
spillprogrammer, spillkassetter, konsoller og konsoller for 
dataspill; konsoller og konsoller for dataspill 
inneholdende computer hardware og software for å 
fremskaffe audio, video, og multimedia utdata; deler og 
komponenter til alle de forannevnte varer. 
35 Kompilering av annonser og reklame for bruk 
som Web-sider på Internet; spredning av annonse og 
reklamemateriale; markedsføring av tjenester; salg av de 

søkte varene i klasse 9; varedemonstrasjoner ved 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, i form av 
toalettartikler, rensende preparater for personlig bruk, 
parfymevarer, kosmetikk, hudpleieprodukter, 
farmasøytiske og sanitære produkter, førstehjelpssett, 
tannpussemidler, helsepreparater for personlig pleie, 
nøkkellenker, låser, barberhøvler, elektroniske 
barbermaskiner, barberkniver, tannbørster, elektroniske 
tannbørster, kammer, svamper, billedrammer, speil, 
husholdningsredskaper og beholdere, glassartikler, 
porselen, krystall og steintøy, spisebestikk og 
bordservise, askebeger, audio og/eller visuelt utstyr og 
periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner, computer 
software, computer hardware, kameraer, negativer, 
databehandlingsutstyr, apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
videokassetter, kassettbånd, opptaksdisketter, innspilte 
kassetter og disketter, juvelvarer og smykker, ur og 
kronometriske instrumenter, papir, papp og varer laget av 
disse materialer, trykksaker, bøker, magasiner, plakater, 
aviser, skrivesaker og kontorartikler, spillkort, varer laget 
av lær og lærimitasjoner, kofferter og reisevesker, 
baggasje, paraplyer, spaserstokker, sekker og bager, 
tekstiler og tekstilvarer, klær, hodeplagg og fottøy, spill og 
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, matvarer og 
drikkevarer, konserverte matvarer, snacks, konfektyrer, 
alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikker, øl, 
tobakk, sigaretter, artikler for røkere, fyrstikker (unntatt 
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig 
måte kan se på og kjøpe disse varene; rådgivning og 
assistanse ved utvelging av varer og tjenester; bistand 
vedrørende formidling av bedriftstjenester relatert til å 
bringe kunder og/eller kjøpere og selgere sammen; 
ledelsesassistanse for detaljhandel. 
36 Betalingstjenester; informasjonstjenester 
vedrørende bankvirksomhet og finans; børsnoteringer; 
fondsinvesteringstjenester. 
37 Byggevirksomhet; 
konstruksjon/sammensetning og installasjon av 
telekommunikasjonsapparater, -utstyr og -nettverk; 
konstruksjon/sammensetning og reparasjonstjenester for 
informasjonsteknologisystemer og 
telekommunikasjonsapparater. 
38 Elektroniske- og 
telekommunikasjonsoverføringstjenester; overføring av 
data dokumenter, beskjeder, bilder, lyder, stemmer, tekst, 
audio, video og elektronisk kommunikasjon og data og 
informasjon ved elektronisk, mikrobølge, laserstråle, 
kommunikasjonssatelitt, mikrobølgelinker, bakkebundne 
hjelpemidler, kabel og trådløs eller trådlenket system; 
fremskaffelse av multimedia informasjon og interaktive 
multimedia tjenester; telekommunikasjonstjenester 
relatert til Internet; telekommunikasjon av informasjon 
(inkludert Web-sider); fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller 
databaser; teletekst-tjenester; 
telekommunikasjonstilgangstjenester; fremskaffelse av 
telekommunikasjon online-tilgang og linker til Internet 
eller Intranett; elektroniske posttjenester; fremskaffelse 
av tilgang til Inteanet; fremskaffelse av en online 
interaktiv oppslagstavle. 
39 Reisereservering; transportreservering; 
billetteringstjenester for reiser. 
41 Utdannelsesvirksomhet; radiounderholdning; 
fjernsynsunderholdning; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); Internet underholdning; online 
underholdning; sports- og fritidstjenester som 
planlegging, produksjon og distribusjon av direktesendt 
eller innspilt audio, visuelt eller audiovisuelt materiale; 
fremskaffelse av informasjon relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer, underholdning, musikk, sport og 
rekreasjon; informasjon relatert til underholdning eller 
utdanning; elektroniske spilltjenester frem-skaffet ved 
hjelp av Internet, trådløse eller trådlenkete systemer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner, bøker 
og tidsskrifter online; billetterings- og bestillingstjenester 
relatert til underholdning; gamblingstjenester som tillatt 
etter loven. 
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42 Design, tegning og skriving for kompilering av 
Web-sider på Internet; opprettelse og vedlikehold av 
Web-sider for andre; fremskaffelse av elektroniske og 
online ordbøker, synonymordbøker, restaurant- og 
hotellguider; webhotell (tilby vertsserver for andres 
hjemmesider); nyhets- og 
aktualitetsinformasjonstjenester; fremskaffelse av Internet 
tjenester; fremskaf-felse og drift av søkemaskiner. 
44 Medisinske tjenester; hygieniske tjenester; 
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til 
ernæring; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
ernæringstjenester; helsetjenester; 
skjønnhetspleietjenester; 
45 Horoskopstillelse; byråer for kontaktformidling. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232625 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509452 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIASOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIASOL 

(730) Innehaver: 
 Baxter International Inc , One Baxter Parkway, Law 

Dept., Building 2-2E, IL60015-4633 DEERFIELD, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter; fungicider, herbicider; løsninger, 
dialyseløsninger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232626 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200504255 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.11 US 78/545539 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AAA Show Your Card & Save 

(730) Innehaver: 
 American Automobile Association , 1000 AAA Drive, 

FL32746 HEATHROW, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Arrangering av/tilrettelegging for rabatter for 
medlemmer av en automobil klubb fra forhandlere av 
automotive tjenester (tjenester relatert til motorkjøretøy), 
herunder hotell kjeder, turistattraksjoner, restauranter, og 
detaljutsalg. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232627 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200506208 
(220) Inndato: 2005.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DON DONNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DON DONNA 

(730) Innehaver: 
 Don Donna AS , Öregrundsgatan 3, 11559 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
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. 
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. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232628 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200504282 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KARMØY LAKS 

(730) Innehaver: 
 Karmøy Laks Nils Paulsen , Veamyr 53, 4276 

VEDAVÅGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fisk; fiskeprodukter; fiskehermetikk; laks (fersk 

og preparert). 
35 Salg og eksport av fisk, fiskeprodukter, 
fiskehermetikk, laks (fersk og preparert) 
40 Konservering av næringsmidler og fisk; røking 
av fisk; preparering av fisk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232629 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200504583 
(220) Inndato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.24 SE 2005/01476 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPILGUARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPILGUARD 

(730) Innehaver: 
 Unisorb Miljöteknik AB , Box 23, 46123 TROLLHÄTTAN, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Oppsamlingsbeholdere av plast for oljer og 

kjemikalier. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232630 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200505703 
(220) Inndato: 2005.06.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISNESBÅT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RISNESBÅT 

(730) Innehaver: 
 Risnes Sønner AS , Postboks 94, 5410 SAGVÅG, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Båter. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232631 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509411 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.20 US 78653886 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSTEM Z9 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTEM Z9 

(730) Innehaver: 
 International Busines Maschines Corp , NY10504 

ARMOK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware og computer software; 

computer hardware, computer software for styring, 
kontroll og overvåking av eller opprettelse og 
iverksettelse samt behandling av programmer og nettverk 
for serversystemer og arbeidsstasjoner, og 
instruksjonsmanualer solgt sammen med forannevnte 
produkter. 
16 Trykksaker; trykksaker, nemlig 
instruksjonsmanualer for computer hardware og 
computer software for serversystemer og 
arbeidsstasjoner. 
37 Installasjon og vedlikehold av computer 
hardware. 
42 Computertjenester; tekniske støttetjenester via 
telefon, e-post og personlige, nemlig i forbindelse med 
feilsøking ved computer hardware og computer software 
problemer; design, installasjon, sammenkobling, testing 
og vedlikehold av computer hardware og computer 
software til bruk i nettverksomgivelser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232632 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200506542 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIT AT VI ER DER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIT AT VI ER DER 

(730) Innehaver: 
 SpareBank1 Utvikling DA , Postboks 778, Sentrum, 0106 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
herunder rådgivningstjenester relatert dertil. 
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 dataprogrammer; 
juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232633 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200506547 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DTA DATA TELE ALARM 

(730) Innehaver: 
 Otta Elektro AS SUS , Pb 101, 2675 OTTA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data-, tele- og alarmsystemer. 

37 Reperasjons- og installasjonsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232634 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508939 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTAFRESH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTAFRESH 

(730) Innehaver: 
 Symrise GmbH & Co KG , Mühlenfeldstrasse 1, 37603 

HOLZMINDEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

nemlig syntetiske og naturlige dufter og smakstilsetninger 
for fremstilling av og for bruk i parfyme, kosmetikk, 
munnhygienepreparater, farmasøytiske preparater, 
næringsmidler, ikke-alkoholdholdige drikker og 
tobakkprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232635 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508569 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEMESIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEMESIS 

(730) Innehaver: 
 Norton America LLC , 17835 SE 82nd Drive, OR97027 

GLADSONE, US 
(740) Fullmektig: 

 Simonsen Føyen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St 
Olavs plass, 0129 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorsykler og deres deler og tilbehør 

25 Klær, fottøy og hodeplagg 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232636 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200509460 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IQUA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IQUA 

(730) Innehaver: 
 Brænne Mineralvatn AS , Furene, 6100 VOLDA, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232637 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508570 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ISOCAMP 

(730) Innehaver: 
 Isocamp AS , Postboks 1041 Hillevåg, 4095 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co DA , Postboks 30 
Sentrum, 4001 STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bygninger, transportable av metall 

12 Campingvogner 
19 Bygninger, transportable, ikke av metall 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232638 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508573 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 sunnyside 

(730) Innehaver: 
 Europris AS , Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 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. 
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. 
21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232639 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508905 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

USPA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 USPA 

(730) Innehaver: 
 United States Polo Association , 771 Corporate Drive, 

Suite 503, KY40503 LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

 Wikborg Rein & Co , Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 
NO 

(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. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper. 
27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232640 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508914 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAKEDREAMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAKEDREAMS 

(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:  
 30 Bakverk, konditorvarer og konfektyrer, 

herunder dypfrosne. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232641 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508931 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUTIMAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUTIMAR 

(730) Innehaver: 
 Fjord Garden AS , Strandavegen 18, 6863 LEIKANGER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Skalldyr; skjellprodukter benyttet til mat 

herunder blåskjell og østers; snegler. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232642 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200508527 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMATØR SEXPLOSJON 

(730) Innehaver: 
 PK 62 AS , Bohdalecká 6/1420, 10100 PRAHA 10, CZ 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Videokassetter, dataprogrammer, magnetiske 

og optiske datamedier, bærere for opptak av lyd. 
16 Blader, fotografier, kalendere, bøker, aviser, 
trykksaker. 
41 Forlagsvirksomhet og redaksjonell virksomhet, 
utgivelse av bøker, blader, publikasjoner og CD-ROM, 
produksjon av audiovisuelle produkter, datafiler inkludert 
deres elektroniske form, produksjon av lyd- og 
videoopptak, underholdning, audiovisuell produksjon. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232643 
(151) Reg.dato.: 2006.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.15 

(210) Søknadsnr.: 200506563 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 lafetinost 

(730) Innehaver: 
 Aksut Invest , Undelstadveien 72, 1387 ASKER, NO 

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

konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, 
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, oliven, olivenolje. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232644 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507185 
(220) Inndato: 2005.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORT 1 

(730) Innehaver: 
 Sport 1 Gruppen AS , Rambekkveien 5, 2816 GJØVIK, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg til sportsbruk. 
28 Sportsartikler. 
35 Administrasjon av butikkjede, utarbeidelse av 
markedsføringsmateriell. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232645 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507316 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERPIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERPIX 

(730) Innehaver: 
 NV Duracell Batteries SA , Nijverheidslaan 7, 3220 

AARSCHOT, BE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Batterier og batteriladere. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232646 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508576 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDNET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDNET 

(730) Innehaver: 
 Nordnet Bank AB , Box 14077, 16714 BROMMA, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Blader; tidsskrifter; kataloger; konvolutter; 
indeksregister; postkort; håndbøker (manualer); plakater; 
kalendere; magasiner (periodiske); løsbladpermer; trykte 
publikasjoner; bøker. 
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; home-
banking (banktjenester via telefon eller Internett); 
verdipapirmegling; eiendomsmegling; kapitalinvestering; 
clearing; clearingsentraler; organisering av innsamlinger; 
forsikringskonsultasjoner; forsikringsvirksomhet; 
inkassobyråer; eiendomsforvaltning; valutaveksling; 
factoring; forvalterskap; finansielle vurderinger (forsikring, 
bank, eiendom); finansiell forvaltning; finansielle 
analyser; finansielle konsultasjoner; 
brannforsikringsgarantitjenester; fondsinvesteringer; 
tjenester vedrørende kausjonsvirksomhet; 
kausjonisttjenester; opprettelse av kausjonsforbindelser; 
sykeforsikringsgarantitjenester; informasjon vedrørende 
forsikringer; utferdigelse av kredittkort; utstedelse av 
reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av 
leiekjøp; leasing av fast eiendom; utlån mot sikkerhet; 
livsforsikringstjenester; kredittgivning; hypotekbanker; 
aksjefondsbygging; vurdering av fast eiendom; tjenester 
vedrørende sikkerhetsoppbevaring; sparebanker; 
børsnotering; tillitsmannskap; deponering av verdisaker; 
skatteberegning. 
42 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232647 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507302 
(220) Inndato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOUBLE POWER 

(730) Innehaver: 
 Colgate-Palmolive Co , 300 Park Avenue, NY10022-7499 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 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; midler til husrengjøring, nemlig midler til 
fjerning av kjelestein og fett og sprayer for fjerning av 
kalk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232648 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507186 
(220) Inndato: 2005.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLOW CARB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLOW CARB 

(730) Innehaver: 
 Fedon Alexander Lindberg, Bygdøy Allé 51 B, 0265 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn. 
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; sennep; sauser; krydderier; is. 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og 
grønnsaker. 
32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232649 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508584 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULLROKKEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULLROKKEN 

(730) Innehaver: 
 Smart Club ASA , Smalvollveien 65, 0667 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Hus Panzer & Co , Nydalsveien 30, 0484 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232650 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200404358 
(220) Inndato: 2004.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMART TRAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART TRAX 

(730) Innehaver: 
 Lehman Brothers Inc , 745 Seventh Avenue, NY10019 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare til bruk for kunder for å kontrollere 

strømmen av deres transaksjoner av hele livssyklusen og 
for å ta affære med hensyn til deres 
investeringsfortefølje. 
36 Fremskaffelse av tilgang til en database og til 
programvare til bruk for kunder for å kontrollere 
strømmen av deres transaksjoner av hele livssyklusen og 
for å ta affære med hensyn til deres invester- 
 
ingsportefølje. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232651 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200504295 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 secure drilling well controlled 

(730) Innehaver: 
 Impact Solutions Group Ltd , Talisman House, 181-183 

Kings Road, RG14EX READING, BERKSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Forretningsinformasjon i forbindelse med 
bygningsvedlikehold og reparasjoner av oljerigger og 
boreutstyr og deler og tilbehør dertil, vitenskapelige og 
tekniske forskningstjenester og ingeniørtjenester og 
boring av olje og gassbrønner; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; bistand i forbindelse med 
forretningskonsultasjoner; forretningsevaluering; 
forretningsgranskning; bistand i forbindelse med 
forretningsmessig og industriell ledelse; tjenester i 
forbindelse med forretningsrisiko; forretningsmessig 
organisatorisk konsultasjon; tjenester i forbindelse med 
forretningsplanlegging; tjenester i forbindelse med 
forretningsmarkedsføring; kost/pris analyser; publisering 
av forretningsreklametekster; forretningsundersøkelser; 
formidling av reklamemateriell; byråtjenester i forbindelse 
med handelsinformasjon; økonomiske prognoser; 
personellkonsultasjoner og personellrekruttering; 
markedsundersøkelser og studier; forberedelse og 
utgivelse av reklametekster; 
arbeidsformidlingskontortjenester; 
arbeidsutplasseringstjenester; personal- og 
menneskeressurstjenester; rekrutteringstjenester. 
37 Bygningskonstruksjon og reparasjon; 
installasjon av oljerigger og boreutstyr, utstyr for boring 
av olje- og gasskilder og deler og tilbehør dertil;  
installasjon av bygningsisolasjon; installasjon av 
bygningstetning; bygningstetning; rengjøring av 
bygninger; brønnboring; innvendig og utvendig maling av 
bygninger; installasjon og reparasjon av rørledninger; 
pumpereparasjon; steinbruddstjenester; utleie av 
anleggsutstyr; utleie av anleggskraner; utleie av 
anleggsgravemaskiner; vedlikehold og reparasjoner av 
safer; oppføring av stillaser; skipsbygning etter bestilling; 
undervannskonstruksjoner og reparasjoner; 
bygningsvedlikehold, reparasjoner og installasjoner av 
oljerigger og boreutstyr. 
42 Produktutvikling; vitenskapelig forskning; 
tekniske konsultasjoner innen områdene installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av oljerigger og boreutstyr, 
boring av olje- og gasskilder, og; analyser av oljefelter; 
arkitektonisk design; bakteriologisk forskning; kalibrering; 
kjemiske analyser; kjemisk forskning; gjennomgang av 
standard praksis for å forsikre samsvar med 
miljømessige inndelingslover og reguleringer; 
ingeniørarbeid; geologisk prospektering; geologisk 
forskning; geologisk oppmåling; landoppmåling; 
mekanisk forskning; oljeprospektering; oljefeltkartlegging; 
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oljebrønntesting; undervannsutforsking; 
bygningskonstruksjonstilsyn; gulvsliping. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232652 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508059 
(220) Inndato: 2005.08.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKRUBBERIET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKRUBBERIET 

(730) Innehaver: 
 Såpebutikken Trondheim AS , Kongens gate 11, 7013 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, kremer, badeskum, badeolje, shampo. 
21 Knagger med sugekopp i plast, såpekopper i 
plast, skrubbebørste i plast. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232653 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508587 
(220) Inndato: 2005.08.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TINTORAMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TINTORAMA 

(730) Innehaver: 
 Benn Peter Henriksen, Leif Aunesvei 8 A, 8012 BODØ, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Installasjonsvirksomhet. 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling. 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232654 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509389 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Smokestickers 

(730) Innehaver: 
 Sire Enk , Broddesvei 22, 7021 TRONDHEIM, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, papirvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232655 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508589 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 InExult 

(730) Innehaver: 
 Nestande Konsulenttjenester , Jørnstadveien 43, 1394 

NESBRU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter. 
41 Opplæringsvirksomhet. 
42 Design og utvikling av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232656 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506801 
(220) Inndato: 2005.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TradeCard 

(730) Innehaver: 
 Tradecard Inc , 75 Maiden Lane, NY10038 NEW YORK, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Tjenester i forbindelse med ledelse og 
administrasjon av bedrifter, nemlig tilveiebringelse av 
databehandling, dokumentasjon og overvåking av 
transaksjoner for kjøp og salg, datastyrt overvåking av 
status for transaksjoner for kjøp og salg, protokollføring 
av elektroniske fondsoverføringer; databehandlet 
fastsettelse av samsvar med betingelse. for nevnte 
transaksjoner; sentraladministrasjon og vedlikehold av 
databaseopplysninger i relasjon til forannevnte tjenester 
og datastyrte notifikasjonstjenester i relasjon til 
ovennevnte transaksjoner, alle forannevnte tjenester i 
forbindelse med forretningstransaksjoner. 
36 Finansieringstjenester, nemlig, transaksjoner 
relatert til finansiering, før og etter 
transaksjonsfinansiering, driftskapitalfinansiering, og 
diskontering av tilgodehavende for finansieringsformål; 
forsikringstjenester, nemlig avtale og administrasjon av 
forsikring av last, og betalingsgarantiforsikring, og 
garanti for betalingsgarantiforsikring; 
soliditetsundersøkelse og konsultasjon, nemlig, 
kredittundersøkelser, utregning og 
evalueringstjenester i forbindelse med 
kredittundersøkelser; tjenester i forbindelse med 
kredittavgjørelser; evaluering av kreditt og 
kredittbyrådata. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232657 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506802 
(220) Inndato: 2005.07.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRADECARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRADECARD 

(730) Innehaver: 
 Tradecard Inc , 75 Maiden Lane, NY10038 NEW YORK, 

US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Tjenester i forbindelse med ledelse og 
administrasjon av bedrifter, nemlig tilveiebringelse av 
databehandling, dokumentasjon og overvåking av 
transaksjoner for kjøp og salg, datastyrt overvåking av 
status for transaksjoner for kjøp og salg, protokollføring 
av elektroniske fondsoverføringer; databehandlet 
fastsettelse av samsvar med betingelse for nevnte 
transaksjoner; sentraladministrasjon og vedlikehold av 
databaseopplysninger i relasjon til forannevnte tjenester 
og datastyrte notifikasjonstjenester i relasjon til 
ovennevnte transaksjoner, alle forannevnte tjenester i 
forbindelse med forretningstransaksjoner. 
36 Finansieringstjenester, nemlig, transaksjoner 
relatert til finansiering, før og etter 
transaksjonsfinansiering, driftskapitalfinansiering, og 
diskontering av tilgodehavende for finansieringsformål; 
forsikringstjenester, nemlig avtale og administrasjon av 
forsikring av last, og betalingsgarantiforsikring, og 
garanti for betalingsgarantiforsikring; 
soliditetsundersøkelse og konsultasjon, nemlig, 
kredittundersøkelser, utregning og evalueringstjenester i 
forbindelse med kredittundersøkelser; tjenester i 
forbindelse med kredittavgjørelser; evaluering av kreditt 
og kredittbyrådata. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232658 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507341 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Quicky 

(730) Innehaver: 
 Quicky Fast Food , 3536 NORESUND, NO 

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

32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig ann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, saft 
og andre preparater for fremstilling av drikker. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232659 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509390 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAVING SURFACE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHAVING SURFACE 

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

8004 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Barbermaskiner, barberhøvler, barberkniver, 

barberredskaper og barberblader. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 

(111) Reg.nr.: 232660 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509392 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POWERED UP PERFORMANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POWERED UP PERFORMANCE 

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

8004 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Barbermaskiner, barberhøvler, barberkniver, 

barberredskaper og barberblader. 
(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 

  
 
(111) Reg.nr.: 232661 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200508591 
(220) Inndato: 2005.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FinanceCube 

(730) Innehaver: 
 Financecube AS , Postboks 194, 1441 DRØBAK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Datatjenester på internett. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232662 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507317 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

V PAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V PAY 

(730) Innehaver: 
 Visa International Service Association , 900 Metro Center 

Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet, bankvirksomhet, 

betalingstjenester, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, 
betalingskorttjenester, forskuddsbetale korttjenester 
elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, elektroniske 
kapitaloverføringer, tjenester knyttet til smartkort og 
elektronisk kontantbetaling, kontantutbetalinger, kontant 
utbetaling med kredit- og debetkort, elektroniske 
kontanttransaksjoner, verifikasjon av sjekker, innløsning 
av sjekker, innskuddstilgang (deposit access) og 
automatiske tellemaskintjenester, tjenester tilknyttet 
behandling av betalinger, tjenester tilknyttet verifiserings- 
og autentifisering av transaksjoner tjenester knyttet til 
utstedelse av reiseforsikringer, tjenester knyttet 
elektroniske kapitaloverføringer og valutaveksling, 
tjenester knyttet til finansielle vurderinger og risikostyring 
for andre innen forbrukerkreditt, kredittstyringstjenester 
og formidling og fremskaffelse av finansiell informasjon 
via et globalt nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232663 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507571 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESOLVIGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESOLVIGEN 

(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 Bloddiagnostiseringsprodukter for medisinsk 

bruk. 
9 Programvare for medisinsk bruk, nemlig for 
bruk i bloddiagnostisering og -analyse. 
10 Medisinske apparater for bloddiagnostisering 
og -analyse. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232664 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507321 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALBYL-E 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALBYL-E 

(730) Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS , Postboks 205, 1372 ASKER, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232665 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200404863 
(220) Inndato: 2004.05.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORCA-LOFOTEN.NO 

(730) Innehaver: 
 Orca Lofoten  Johnny Storvik , Postboks 182, 8309 

KABELVÅG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

alle forannevnte tilknyttet opplevelsesturer i forbindelse 
med hval- og spekkhogger. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; alle forannevnte tilknyttet opplevelsesturer i 
forbindelse med hval- og spekkhogger. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; alle forannevnte tilknyttet 
opplevelsesturer i forbindelse med hval- og spekkhogger.

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232666 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509469 
(220) Inndato: 2005.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 ForbrukerForsikring AS , Postboks 1870 Vika, 0124 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
informasjon, rådgivning og konsultasjoner vedrørende 
alle forannevnte tjenester, herunder via Internett. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer, kurs, 
konferanser og arbeidsgrupper innenfor området for jus, 
forsikring, erstatning, rettshjelp og rettsregler. 
42 Juridiske tjenester; informasjon, rådgivning og 
konsultasjoner vedrørende jus, rettshjelp og rettsregler, 
herunder via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232667 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509470 
(220) Inndato: 2005.09.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 ForbrukerForsikring AS , Postboks 1870 Vika, 0124 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
informasjon, rådgivning og konsultasjoner vedrørende 
alle forannevnte tjenester, herunder via Internett. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer, kurs, 
konferanser og arbeidsgrupper innenfor området for jus, 
forsikring, erstatning, rettshjelp og rettsregler. 
42 Juridiske tjenester; informasjon, rådgivning og 
konsultasjoner vedrørende jus, rettshjelp og rettsregler, 
herunder via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232668 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506771 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

B2N 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B2N 

(730) Innehaver: 
 Bio Tek AS , Vipeveien 51, 3917 PORSGRUNN, NO 

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

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

 40 Produksjon av biogass og biogjødsel fra 
organisk avfall. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232669 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200509399 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAULT DETECTIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAULT DETECTIVE 

(730) Innehaver: 
 Agilent Technologies Inc , 395 Page Mill Road, CA94306 

PALO ALTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software for bruk ved funksjonell 

testing og diagnostiske analyser av elektroniske 
komponenter, og brukermanualer dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232670 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506327 
(220) Inndato: 2005.07.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 humanitybar ESSENTIAL MOMENTS 

(730) Innehaver: 
 Humanitybar Kato Markhus , Postboks 1564 Kjelvene, 

4093 STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; Annonse og reklamevirksomhet. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232671 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506560 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEN STORE XXXXXXXX BOKA 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 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. Elektroniske bøker; 
elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Bøker; 
bokserier; tidsskrifter; guider. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering og ledelse av sportslige og 
kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. 
Organisering av konkurranser; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer Booking av seter for kulturelle 
arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; 
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fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; 
innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; 
museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; 
teateroppsetninger; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging; utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232672 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506557 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERØMTE BØKER 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 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. Elektroniske bøker; 
elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogrammer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Bøker; 
bokserier; tidsskrifter; guider. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering og ledelse av sportslige og 
kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. 
Organisering av konkurranser; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer Booking av seter for kulturelle 
arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; 
fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; 
innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; 
museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; 
teateroppsetninger; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging; utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Reg.nr.: 232673 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506556 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gatelangs 

(730) Innehaver: 
 H Aschehoug & Co W Nygaard AS , Postboks 363 

Sentrum, 0102 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 
0303 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. Elektroniske bøker; 
elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og 
radioprogram mer; dataprogrammer; datamaskiner; 
telekommunikasjonsutstyr. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Bøker; 
bokserier; tidsskrifter; guider. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
39 Transportvirksomhet; innpakking og lagring av 
varer; organisering av reiser. Bilutleie; båtutleie; utleie av 
turistbusser; båttjenester; drosjetjenester; 
reisereservering; organisering av criusefart; 
reiseledervirksomhet; turistbesøk (sightseeing); 
turistbyråer; utleie av dykkerutstyr; turoperatør; 
utbringelse av varer. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Organisering og ledelse av sportslige og 
kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. 
Organisering av konkurranser; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer Booking av seter for kulturelle 
arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; 
fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; 
innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; 
museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; 
teateroppsetninger; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging; utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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(111) Reg.nr.: 232674 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200506456 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GAIA 

(730) Innehaver: 
 Gaia Trafikk AS , Postboks 7405, 5020 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet herunder busstransport; 
organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Reg.nr.: 232675 
(151) Reg.dato.: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(210) Søknadsnr.: 200507800 
(220) Inndato: 2005.08.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cryo tank 

(730) Innehaver: 
 Concryo AS , c/o Statiol  ASA v/ I & K, 4035 

STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer (Betongtank). Det vil si 
betongtank for flytende LNG. 

(450) Kunngjøringsdato  21/06, 2006.05.22 
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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: 0622415 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509282 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Quooker 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Quooker 

(730) Innehaver: 
 Peteri BV, Staalstraat 13, 2984AJ, RIDDERKERK, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0631170 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509283 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVANTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVANTO 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800, 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee and coffee extracts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0654232 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DULUXSTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DULUXSTAR 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting fixtures and their parts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0719134A 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200604549 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 1999.03.25 DE 399 17 697.7/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Servoi 

(730) Innehaver: 
 Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, 17195, 

SOLNA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Electromedical and medical apparatus and 
instruments. 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0738876 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508818 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIGALITE 

(730) Innehaver: 
 Mellert SLT GmbH & Co KG, Langenmorgen 2, 75015, 

BRETTEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Batteries, accumulators, chargers for 
accumulators, voltage transformers. 
11 Pocket lamps and accessories for pocket 
lamps, namely reflectors, light bulbs, lenses; cases and 
fixings for pocket lamps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0772368 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200407176 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2001.04.24 IT BO2001C000461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Anthos 

The mark consists of the word ANTHOS in particular 
small letters on an elliptic contrasting background. 

(730) Innehaver: 
 Cefla Soc Coop arL, Via Selice Provinciale 23/A, 40026, 

IMOLA (BOLOGNA), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sanitary products, materials for stopping teeth, 

dental wax, disinfectants. 
9 Cameras and monitors for dental diagnostic 
purposes, dental audiovisual instruments, namely 
cameras for dental use, monitors for dental diagnostic 
purposes, videographic sensors and scanners; software 
for the management of images obtained from 
videographic sensors and scanners; software for dental 
study management. 
10 Dental treatment chairs, dental drill units, 
mirrors for dentists; dental diagnostic instruments, x-ray 
photographs for dental/medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0784892 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200208295 
(220) Notifikasjonsdato: 2002.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2001.11.12 DE 301 65 114.0/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 dtm. 

(730) Innehaver: 
 dtm Datentechnik Hans Moll GmbH, Benzstrasse 1, D-

88074 Meckenbeuren, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, electric, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments (included in this 
class); apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images and other data; 
magnetic recording apparatus; phonograph records; 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
machines; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; data cables, wires, leads, ready made cables, 
cable fixings, splice boxes, accessories for fiberoptic 
cables, connecting components, finished cables and 
leads, especially cable partitionings and partitionings of 
fiberoptic cables, passive hardware, connecting and 
coupling parts, adapters; electrical components, namely 
cables, connectors, passive hardware. 
37 Installation of data networks; installation of 
active and passive electric components; installation of 
data cabinets; installation of components of networks; 
installation and repair of networks and components 
thereof. 
41 Entertainment and teaching; education; 
consultation in education and continuous education; 
editing and publication of texts, books and brochures, 
information material and seminar material; rental of 
books; organization, operation and supervision of 
colloquiums, conferences, congresses, correspondence 
courses, seminars and workshops; production of 
television and broadcasting programs; sporting and 
cultural activities; organizing exhibitions for cultural or 
educational purposes; organizing of competitions; 
planning, design and creation of technical documentation.
42 Technical design of plans and goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0791111 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200509287 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kempa 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kempa 

(730) Innehaver: 
 Uhlsport GmbH, Grünewaldstrasse 1, 72336, 

BALINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Sports bags, rucksacks. 
25 Clothing, except work clothing; shoes, gloves, 
headgear, stockings and socks, sportswear, shoes for 
sports and their parts. 
28 Gymnastic and sporting articles included in this 
class; sports gloves, shin guards, knee guards and elbow 
guards for use in sports. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0792723 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200508819 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sortainer 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sortainer 

(730) Innehaver: 
 TTS Tooltechnic Systems AG & Co KG, Wertstrasse 20, 

73240, WENDLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Portable containers of metal, in particular 
containers for receiving objects needed by craftsmen in 
workshops or at building sites. 
7 Portable containers of plastic and/or metal, in 
particular containers for receiving objects needed by 
craftsmen in workshops or at building sites, the said 
containers being adapted to the goods included in this 
class or filled with such goods. 
8 Portable containers of plastic and/or metal, in 
particular containers for receiving objects needed by 
craftsmen in workshops or at building sites, the said 
containers being adapted to the goods included in this 
class or filled with such goods. 
20 Portable containers of plastic, in particular 
containers for receiving objects needed by craftsmen in 
workshops or at building sites. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0794002 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509289 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANCRED 

(730) Innehaver: 
 WHAM KFT, Hantmadár u. 3, 1173, BUDAPEST, HU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0807527 
(151) Int.reg.dato: 2003.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200308201 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.28 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.14 CH 512056 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAVIDOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAVIDOFF 

(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA, 2, rue de Rive, 1200, GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retailing (also by means of global computer 

and telecommunication networks), assorting for third 
parties of various products (excluding their transport) 
enabling consumers to examine and buy them at their 
convenience; retailing of tobacco goods, cigarettes and 
cigars, smokers' articles; advertising and public relations; 
advertising via electronic media and more precisely via 
the global communications network known as the 
Internet; providing commercial information via the global 
telecommunications means known as the Internet; 
advertising mailing; distribution of catalogues, mail and 
samples for advertising purposes, dissemination of 
advertisements, computer file management, organisation 
of exhibitions for commercial and advertising purposes, 
sales promotion (for third parties), updating of advertising 
material, advertising by mail order (in particular by means 
of the global computer network (the Internet), including 
electronic catalogues for distance selling); business 
information concerning product research; professional 
business consulting; business management; commercial 
administration and advice, organisational consultancy, 
professional business consulting; commercial 
administration of a company; office tasks; cost analyses; 
market research and analyses, opinion polling; services 
of professional business consulting concerning mergers, 
takeovers, franchising and liquidation of companies; 
professional business consulting regarding franchising. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0811356 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508820 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESSE 

(730) Innehaver: 
 KT & G Corp, 100 Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 306-

712, TAEJON, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes; cigars; shredded tobacco; leaf 
tobacco; snuff; chewing tobacco; Asian long tobacco 
pipes, not of precious metal; cigarette cases, not of 
precious metal; ashtrays, not of precious metal, for 
smokers; cigarette filters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813926 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200508821 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGAPULSE 

(730) Innehaver: 
 Hybritech Australia Pty Ltd, PO Box 5367, Qld4500, 

BRENDALE, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic anti-sulphation system for all lead 
acid batteries in all applications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0817429 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200401416 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLIPPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLIPPER 

(730) Innehaver: 
 SEA Società Europea Autocaravan SpA, Via Verdi, 1, 

20080, ZIBIDO SAN GIACOMO, MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor vehicles, namely caravans. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0817696 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508822 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMERGECORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMERGECORE 

(730) Innehaver: 
 Emergecore Networks LLC, 1550 Tech Lane, ID83642, 

MERIDIAN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer hardware and software, namely, a 
user configurable, fully integrated application server and 
high-speed switch and router with embedded software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0822533 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508823 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOUL Edge 

(730) Innehaver: 
 Marc Assedo, 40, Traverse Montcault, Bat A, 13013, 

MARSEILLE, FR 
Gil Capaldini, 22 Traverse Margayan, 13012, 
MARSEILLE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Luggage. 

24 Textiles and textile goods, namely household 
linen. 
25 Clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823234 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200509293 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Immosky 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Immosky 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Word elements without meaning. 

(730) Innehaver: 
 Immosky AG, Dufourstrasse 5, 8702, ZOLLIKON, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Real estate business. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826588 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200407551 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.07 SE 2003/06598 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ETTAN 

(730) Innehaver: 
 Swedish Match North Europe AB, 11885, STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobacco, snuff; smokers' articles; matches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0826780 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508824 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FACKELMANN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FACKELMANN 

(730) Innehaver: 
 Fackelmann GmbH + Co KG, Werner-von-Siemens-

Strasse 6, 91217, HERSBRUCK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Vacuum cleaner bags. 
8 Cutlery; scissors. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; parts of the 
aforementioned goods (included in this class); filters, 
namely water, vapor, fat and odor filters. 
16 Paper, filter paper, absorbent paper, cardboard 
and goods made therefrom, namely mats, drip mats, drip 
catchers, table cloths, table napkins, towels, coffee filters, 
garbage bags. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(included in this class) 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; decorative wall plaques 
(furniture), not of textile. 
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 
(included in this class); tableware (not of precious metal); 
toothpicks; molds (kitchenware); mouse traps; felt 
coasters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826866 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200407038 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.11.19 IT RM 2003 C 006015 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEI & NANNINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEI & NANNINI 

(730) Innehaver: 
 Bei & Nannini SpA, Borgo Giannotti, 63, 55100, LUCCA, 

IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; confectionery; spices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0829607 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200509295 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(556) Merket er et lydmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lydmerke 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
38 Telecommunications. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0829708 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509296 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELTEK 

(730) Innehaver: 
 Celtek LLC, 9705 So. Ruskin Circle, UT84092, SANDY, 

US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweat 
pants, pants, shirts, vests, sweaters, hats, jackets, 
gloves, coats, belts, polo shirts, underwear, footwear, 
socks, headbands, bandannas, neck gaiters, ski gloves, 
snowboarding gloves, snowboard boot bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0830198A 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200604356 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLOSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLOSS 

(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard, 12, place des Etats-Unis, 75016, PARIS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.09.07 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0833100 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508825 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLIONAIRE FAIR 

(730) Innehaver: 
 Gijrath Media Groep BV, Noordhollandstraat 71, 1081AS, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Organisation and running of fairs, events and 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0833254 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200509297 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RRR RARIRO 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Panyu Haojian Motorcycle Industry Co Ltd, 

Taishi Industry Center, Yuwotou Town, Panyu Zone, 
511475, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; small 

motor vehicles; motorcycles; rearview mirrors; sidecars 
for motorcycles; motor carriers used on land, in air and 
water or on railway. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0836603 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200412461 
(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:  
 B. 

(730) Innehaver: 
 Bianco Footwear A/S, Jernet 4 F, 6000, KOLDING, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic preparations 
for baths; shaving preparations; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false nails; nail care preparations; 
breath freshening sprays; eyebrow pencils; make-up. 
9 Containers for contact lenses; eyeglass cases; 
spectacle glasses; spectacles; goggles for sports; anti-
glare glasses; spectacle frames; contact lenses; eyeglass 
chains; chains, cords and mountings for pince-nez and 
lorgnettes; electric appliances for removing make-up; 
optical goods; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; sunglasses, time clocks (time 
recording devices). 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; amulets (jewellery); anchors 
for clocks and watches; bracelets, including bracelets in 
the form of cradles or rings (jewellery); wristwatches; 
ashtrays of precious metal; atomic clocks; household 
containers of precious metal; charms (jewellery); 
brooches (jewellery); control clocks (master clocks); 
cigarette cases, cigarette holders and cigarette boxes of 
precious metal, cigar cases, cigar boxes and cigar 
holders of precious metal; cloisonné jewellery; ivory 
(jewellry), badges of precious metal; cases for clocks and 
watchmaking, flasks of precious metal; objects of 
imitation gold; necklaces and other jewellery for wearing 
around the neck; semi-precious stones; cuff links; chains 
(jewellery); medallions (jewellery); key rings (trinkets or 
fobs); needles of precious metal; ornamental pins; tie 
pins, pearls (jewellery); powder compacts of precious 
metal; chain mesh purses of precious metal; purses of 
precious metal; silver ornaments; shoe ornaments of 
precious metal; hat ornaments of precious metal; 
jewellery of yellow amber; watch bands; rings (jewellery); 
paste jewellery; tie clips; pins (jewellery); buckles of 
precious metal; gold and silver ware other than cutlery, 
forks and spoons; earrings, including sleepers and ear 
clips; tiaras. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 

classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; attache cases; briefcases; haversacks; 
handbags; shopping bags; walking stick seats and game 
bags (hunting accessory); cases of leather or leather 
board; bags of leather for packaging; key cases 
(leatherware); garment bags for travel; purses, chain 
mesh purses, not of precious metal; purses not of 
precious metal; backpacks and rucksacks; card cases 
(note cases); school bags; shoulder bags; beach bags; 
pocket wallets; tool bags of leather (empty). 
25 Clothing, footwear and headgear, layettes 
(clothing); swimwear; bath robes; bath sandals; beach 
shoes; bath slippers; bandanas; berets; trousers; fittings 
of metal for shoes and boots; jumpers (shirt fronts); 
brassieres; belts (clothing); teddies (undergarments); 
cyclists' clothing; esparto shoes or sandals; football 
shoes; footmuffs, not electrically heated; coats; galoshes; 
spats; gymnastic shoes; clothing for gymnastics; scarves; 
gloves (clothing); hats; slippers; girdles; dressing gowns; 
heelpieces for footwear; inner soles; jackets (clothing); 
frocks; corsets; underwear; pocket squares; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; motorists' 
clothing; skirts; furs (clothing); pyjamas; welts for boots 
and shoes, tips for footwear; sandals; suspenders; 
shawls; ski boots; shirts; non-slipping devices for boots 
and shoes, petticoats; neckties; ascots; veils (clothing); 
socks; sports shoes; sports boots, singlets; beach 
clothes; knitwear (clothing); stockings; boots; half-boots; 
sweaters; hosiery; wooden shoes; tee-shirts; underpants; 
camisoles; uniforms; waterproof clothing; waistcoats; 
outerclothing; ear muffs (clothing); headbands; sweat 
absorbing head and wrist bands. 
35 Retail services. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication services; news 
reporting services. 
42 Design services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0838860 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200500217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNICA 

(730) Innehaver: 
 Unica Corp, 170 Tracer Lane, Reservoir Place North, 

MA02451, WALTHAM, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software for marketing, customer 

relationship management, and customer interaction 
management purposes, namely for use in creating and 
managing marketing campaigns, customer profiling, data 
mining, collecting data for predictive modeling, database 
content management, creating and managing 
personalized customer relationship management 
strategies, marketing models, marketing reports, and e-
mail campaigns. 
42 Computer services in the nature of providing 
computer consultation, advice, integration, and 
implementation in connection with customer relationship 
management and customer interaction management, 
namely customer profiling, data mining, predictive 
modeling, content management, reporting and 
personalization via an on-line globlal computer network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842158 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508826 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 "SADOCHOK". 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Diminutive of "garden". 

(730) Innehaver: 
 LLC Sandora, Village Nikolaevskoe, Zhovtneviy Raion, 

57262, NIKOLAEVSKAYA OBLAST, UA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beer; non-alcoholic beverages, mineral and 
aerated waters; fruit juices and non-alcoholic fruit juice 
beverages; syrups and other preparations for making 
beverages, all goods included in this class. 
33 Alcoholic beverages, excluding beer, all goods 
included in this class. 
35 Advertising, sales promotion (for others). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844169 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502995 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 DE 304 13 289.6/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Felix Schoeller 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Felix Schoeller 

(730) Innehaver: 
 Felix Schoeller jr Foto- und Spezialpapiere GmbH & Co 

KG, Burg Gretesch, 49086, OSNABRÜCK, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Base paper for coating with light sensitive 

layers for photographic and reprographic purposes; 
coated and uncoated paper for image receiving layers; 
paper to be printed; digital imaging paper; drawing and 
painting paper and drawing and painting cardboard; 
decorative base paper, pre-impregnated decorative base 
paper; all aforementioned goods included in this class. 
17 Polymeric films to be printed on. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0844170 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502996 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 DE 304 13 288.8/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Schoellerturm 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Schoellerturm 

(730) Innehaver: 
 Felix Schoeller jr Foto- und Spezialpapiere GmbH & Co 

KG, Burg Gretesch, 49086, OSNABRÜCK, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Base paper for coating with light sensitive 

layers for photographic and reprographic purposes; 
coated and uncoated paper for image receiving layers; 
paper to be printed; digital imaging paper; drawing and 
painting paper and drawing and painting cardboard; 
decorative base paper, pre-impregnated decorative base 
paper; all aforementioned goods included in this class. 
17 Polymeric films to be printed on. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845645 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503840 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 CH 523345 
(540) Gjengivelse av merket: 

ActinOx 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ActinOx 

(730) Innehaver: 
 Ciba Specialty Chemicals Inc, Klybeckstrasse 141, 4057, 

BASEL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for use in industry; chemical 

products for the detergent industry; chemical products for 
the textile, paper and plastics industry; chemical products 
for the manufacture of household products, soaps and 
detergents; all the aforesaid products with the exception 
of aluminium oxides and aluminium hydroxides. 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0847293 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200504526 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 SE 2004/08250 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 tretti.se 

(730) Innehaver: 
 Tretti AB, c/o Itact, Majorsgatan 4, 11447, STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Retail services, including online retail services, 

for white goods and other electronic, electric and 
mechanical apparatus, instruments and devices for 
household and for personal care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0848138 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200505033 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.27 IT MI2004C007801 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ami Amy fap Calzificio 

The trademark is a composite mark, comprising several 
literal and figurative elements; in particular, the wording 
"AMI AMY" is featured in a square print and is arranged 
in two lines; at the left of the word "AMY" is the wording 
"FAP CALZIFICIO" depicted in a rectangle in special 
type. 

(730) Innehaver: 
 Calzificio Fap SpA, Via Don P. Mazzolari, 9, 46040, 

CASALOLDO (MN), IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing for men, women and children in 

general, including: sock suspenders; undershorts; 
seamless underwear; clothing made of skin or hide; 
shirts; chemisettes; skirts; ladies' suits; jackets; trousers; 
short trousers; sweaters; woollen clothing; pajamas; 
stockings; sleeveless T-shirts; corsets; brassieres; 
underskirts; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; 
coats; bathing suits; sports suits; windbreaker jackets; ski 
pants; belts; pelisses; sashes for wear; gloves; dressing 
gowns; footwear in general, including: slippers, shoes, 
sports shoes, boots and sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849361 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200505473 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.26 GB 2359523 

2004.08.24 GB 2371432 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE VOICE TV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE VOICE TV 

(730) Innehaver: 
 The Voice TV Networks Ltd, Falcon House 115-123 

Staines rad Hounslow, TW3 3LL, LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound, video and data recording and 
reproducing apparatus for storing, recording, transmitting 
and reproducing sound and/or images; amusement 
apparatus for games for use with a television screen or 
video monitor; computerized amusement apparatus; 
computer software; computer games; video games; 
compact-disc-read-only memory games; game cartridges 
for computer video games and video output game 
machines; computer games cassettes; computer game 
programs; computer game tapes; sound and video 
recordings; phonograph recordings; records; 
cinematographic and photographic films; motion picture 
films and videotapes; MP3 players; digital cameras; 
mobile telephones and wireless mobile phone equipment 
and accessories including mobile phone face plates; ring 
tones, music, graphics, games, video images, information 
and news for wireless mobile communication devices, all 
downloadable; wireless transmission and mobile 
communication devices allowing voting and receiving of 
voice and text messages with other wireless mobile 
communication devices; sunglasses/eyeglasses; 
magnetic data carriers containing images and/or sound; 
laser discs; video discs, compact discs; CD-Roms; CD-
I's; digital versatile discs (DVD's); tapes; videocassettes; 
cartridges, cards featuring motion picture films, news, 
sports and television series, documentaries, game 
shows, variety shows, reality based television shows, 
animation, concerts and other performance; memory 
carriers; interactive compact discs and CD ROMS 
(compact disc read-only-memory); carrying cases for 
cassettes and compact discs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; interactive electronic games. 
16 Paper, cardboard, paper articles; cardboard 
articles; printed matter; books; annuals; publications; 
comic books; song books; magazines, newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; 
manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; stationery; 
labels; office requisites; drawing and painting materials, 
apparatus and instruments; rulers; writing instruments; 
instructional and teaching materials; instructional and 
teaching materials in the form of games, apparatus and 
instruments; book binding materials; book covers; book 
marks; printing sets; drawings; paintings; photographs; 
prints; pictures; calendars; diaries; pens; pencils; pencil 
boxes, pencil cases; tags; gift wrap cards; wrapping 
paper; note pads; decalcomanias; erasers; greetings 
cards; stickers; teaching clocks; table cloths of paper; 
paper napkins; serviettes; tissues; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; excluding newspapers relating to 
Afro-Caribbean issues. 
28 Games, toys and playthings, electronic toys 
and electronic games; gymnastic and sporting articles; 
dolls and dolls clothing; accessories for dolls; dolls' 
houses; dolls' furniture; dolls' furniture accessories; teddy 
bears; toy action figures; toy vehicles; toy building 
structures and toy vehicle tracks; soft toys; plush toys; 
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play sets and play cases; balloons; novelty jokes; 
novelties for parties; toy masks; decorations for 
Christmas trees; playing cards; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; electronic amusement apparatus; 
coin or token operated electrical or electronic amusement 
apparatus, electronic games; audio output games. 
35 Voting and polling through a wireless mobile 
communication device; providing an on-line voting 
system via the Internet or a wireless communication 
devices. 
38 Telecommunication services; broadcasting 
services; communication services; radio and television 
broadcasting services; broadcasting and transmission of 
television programmes; broadcasting and transmission of 
radio programmes; television transmission, radio 
transmission and radio diffusion; terrestrial, cable and 
satellite broadcasting of radio and television; terrestrial, 
cable or satellite broadcasting of teletext or of data; 
transmission of data; message services; computer aided 
transmission of messages, data and images; 
communications by computer terminals; news agency 
services; provision of information on the aforementioned 
services via the Internet or other on-line services, and 
providing multiple user access to information on the 
aforementioned services via the Internet or other on-line 
services; providing multiple user access to information on 
programming services and a variety of other information 
via the Internet or world-wide web; cable and satellite 
transmission services; wireless mobile phone services; 
wireless transmission of ring tones, voice, music, MP3's, 
graphics, games, video images, information and news via 
a global computer network to a wireless mobile 
communication devices; sending and receiving voice and 
text messages between wireless mobile communications; 
Internet services being communications services, namely 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings 
via the Internet. 
41 Educational, teaching and training, 
entertainment, sporting and cultural services; production 
of radio and television programs; production of films and 
live entertainment features; production of animated 
motion pictures and television features; cinema and 
television studio services; entertainment by means of 
motion pictures, television, live performances, theatre 
productions and shows; publishing of books, magazines 
and periodicals; providing information on the applicant's 
television programming services to multiple users via the 
world wide web or the Internet or other on-line databases, 
including on-line voting system; production of dance 
shows, music shows and video award shows; comedy 
shows, game shows and sports events before live 
audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; 
organizing talent contests and music and television 
award events; organizing and presenting displays of 
entertainment relating to style and fashion; providing 
information in the field of entertainment by means of a 
global computer network; organization, production and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849814 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200505606 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 EM 004036885 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZ-HYPERIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZ-HYPERIC 

(730) Innehaver: 
 Microzymes Global ApS, Sundkrogsgade 9, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for medical use; food for babies; biopathic 
products and supplements for medical purposes including 
those based on active parts from and extracts of marine 
animals, sea plants, herbs, fruit and vegetables; vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for skin care 
and sun protection, medical and therapeutic bath 
preparations, medicated confectionery, preparations for 
hair growth for medical purposes, herb preparations for 
medical use, slimming preparations for medical use, 
enzyme preparations for medical use, preparations for 
treatment of burns; preparations to promote digestion for 
pharmaceutical purposes. 
29 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from fruit, 
vegetables and plants, sea plants, marine animals as well 
as fish and shellfish; slimming products and meal 
replacements mainly consisting of fruit, vegetables, fish 
and shellfish (not for medical purposes). 
30 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from 
cereals, rice and dried herbs; weight-reducing and meal 
replacements mainly consisting of cereals, rice and dried 
herbs (not for medical use). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0849815 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200505607 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 EM 004036901 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZ-ANTOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZ-ANTOX 

(730) Innehaver: 
 Microzymes Global ApS, Sundkrogsgade 9, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for medical use; food for babies; biopathic 
products and supplements for medical purposes including 
those based on active parts from and extracts of marine 
animals, sea plants, herbs, fruit and vegetables; vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for skin care 
and sun protection, medical and therapeutic bath 
preparations, medicated confectionery, preparations for 
hair growth for medical purposes, herb preparations for 
medical use, slimming preparations for medical use, 
enzyme preparations for medical use, preparations for 
treatment of burns; preparations to promote digestion for 
pharmaceutical use. 
29 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from fruit, 
vegetables and plants, sea plants, marine animals as well 
as fish and shellfish; slimming products and meal 
replacements mainly consisting of fruit, vegetables, fish 
and shellfish (not for medical purposes). 
30 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from 
cereals, rice and dried herbs; weight-reducing and meal 
replacements mainly consisting of cereals, rice and dried 
herbs (not for medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849816 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200505608 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 EM 004036877 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZ-TRIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZ-TRIM 

(730) Innehaver: 
 Microzymes Global ApS, Sundkrogsgade 9, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for medical use; food for babies; biopathic 
products and supplements for medical purposes including 
those based on active parts from and extracts of marine 
animals, sea plants, herbs, fruit and vegetables; vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for skin care 
and sun protection, medical and therapeutic bath 
preparations, medicated confectionery, preparations for 
hair growth for medical purposes, herb preparations for 
medical use, slimming preparations for medical use, 
enzyme preparations for medical use, preparations for 
treatment of burns; preparations to promote digestion for 
pharmaceutical purposes. 
29 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from fruit, 
vegetables and plants, sea plants, marine animals as well 
as fish and shellfish; slimming products and meal 
replacements mainly consisting of fruit, vegetables, fish 
and shellfish (not for medical purposes). 
30 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from 
cereals, rice and dried herbs; weight-reducing and meal 
replacements mainly consisting of cereals, rice and dried 
herbs (not for medical use). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0849817 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200505609 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 EM 004036851 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZ-COROSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZ-COROSA 

(730) Innehaver: 
 Microzymes Global ApS, Sundkrogsgade 9, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for medical use; food for babies; biopathic 
products and supplements for medical purposes including 
those based on active parts from and extracts of marine 
animals, sea plants, herbs, fruit and vegetables; vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for skin care 
and sun protection, medical and therapeutic bath 
preparations, medicated confectionery, preparations for 
hair growth for medical purposes, herb preparations for 
medical use, slimming preparations for medical use, 
enzyme preparations for medical use, preparations for 
treatment of burns; preparations to promote digestion for 
pharmaceutical purposes. 
29 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from fruit, 
vegetables and plants, sea plants, marine animals as well 
as fish and shellfish; slimming products and meal 
replacements mainly consisting of fruit, vegetables, fish 
and shellfish (not for medical purposes). 
30 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from 
cereals, rice and dried herbs; weight-reducing and meal 
replacements mainly consisting of cereals, rice and dried 
herbs (not for medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0849987 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508829 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532241 
(540) Gjengivelse av merket: 

RODAPT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RODAPT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850117 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509301 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532238 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIBITRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIBITRO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850119 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508830 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532237 
(540) Gjengivelse av merket: 

FARIDAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARIDAC 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850120 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508831 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532239 
(540) Gjengivelse av merket: 

XARGENIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XARGENIA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0850121 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509302 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532240 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOVEDAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOVEDAK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0851443 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200506405 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 FR 043300653 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YVES SAINT LAURENT 

The trademark consists of a bottle featuring, on one side, 
horizontal grooves and letters engraved vertically in the 
material. 

(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 Perfumes, eaux de toilette, deodorants for 

personal use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic 
purposes; soaps; cosmetic milk; creams, lotions and 
cosmetic products for skin care; cosmetic preparations 
for slimming, for bathing, for skin tanning; creams and 
lotions for face and body care; hair lotions; shampoos. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0852745 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508832 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532235 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISSEDAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ISSEDAC 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0852746 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508833 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 CH 532236 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTESIEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTESIEL 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854270 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200507670 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.23 BX 1059420 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAFEBIOTICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAFEBIOTICS 

(730) Innehaver: 
 Nova Holding SA, 16, boulevard Royal, 2449, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
products, nutritional supplements for medical use; dietetic 
food adapted for medical use; food for babies. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products, foodstuffs 
with milk predominating; edible oils and fats. 
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, pepper; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice for refreshment; cereal-based foodstuffs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0854681 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200507813 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 TR 2005/14363 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 rubyred 

(730) Innehaver: 
 Taha Holding Anonim Sirketi, Evren Mah. Gülbahar Cad. 

Sehit Cengiz Karci Sk. No: 4, BAGCILAR-ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854682 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507827 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.09 IT BO2004C000376 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STERN WEBER 

The trademark consists in the words "STERN WEBER" in 
capital block characters and in the drawing of six circles; 
one is central and the others placed as to form petals of a 
flower; the central circle with the one that represents the 
stem are represented by an annulus while the others are 
full circles. 

(730) Innehaver: 
 Cefla Soc Coop arL, Via Selice Provinciale 23/A, 40026, 

IMOLA (BOLOGNA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Sanitary products used by dentists, namely 
dental abrasives, dental amalgams, dental cements, 
dental lacquer, dental mastics; materials for filling teeth, 
dental impression materials, disinfectants. 
9 Cameras and monitors for dental diagnostic 
purposes; dental audiovisual instruments, namely flat-
screen LCD monitor, intra-oral camera, multimedia 
platform for dentists; software for the management of 
images coming from video-radiographic sensors and 
scanners for dental purposes; software for the 
management of dental offices. 
10 Dental treatment chairs, dentists' armchairs, 
mirrors and instruments for dentists, polymerizing lamps, 
therapeutic lasers; dental diagnostic instruments, dental 
apparatus for radiographs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0854695 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507830 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.17 DK VA 2005 00717 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL UNIBREW 

(730) Innehaver: 
 Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640, FAKSE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854698 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200507831 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.08 DK VA 2004 04888 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYAL UNIBREW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROYAL UNIBREW 

(730) Innehaver: 
 Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640, FAKSE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854702 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507832 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(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: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, namely basic 
materials and intermediate products for the detergent 
industry; raw materials for laundry preparations (included 
in this class). 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, 
spot removing agents, preparations for cleaning textiles, 
auxiliary washing agents (included in this class), starch 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; chemical preparations for cleaning 
metal, wood, stone, porcelain, glass, plastics; soaps. 
5 Disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.05.22 - 21/06

 

71 
 

(111) Int.reg.nr: 0854703 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507833 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.16 SE 2004/04178 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ScandiCart 

(730) Innehaver: 
 Scandi-Toner I Karlstad AB, Box 5079, 65005, 

KARLSTAD, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Toners, and ink cartridges for laser printers and 
ink-jet printers. 
16 Stationery, type writers and office supplies 
(stationery). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854717 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507836 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.21 FI T200501138 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JAFFA MESIMARJA Sisällä sen salaisuus 

(730) Innehaver: 
 LU Suomi OY, Pl 47, 00941, HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
30 Biscuits and pastry. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0854718 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200507837 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.21 FI T200501136 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JAFFA KUNINGATAR Sisällä sen salaisuus 

(730) Innehaver: 
 LU Suomi OY, Pl 47, 00941, HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
30 Biscuits and pastry. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854720 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200507839 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.30 IT RM2005C001634 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trade mark consists of a blue rectangular label in 

which the words "Banca di Roma" are inscribed in white 
lowercase letters with the initial letters (B and R) in 
uppercase; to the left of the said words a red square with 
a white frame and a white curvilinear cleft within the 
frame is turned to the right. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Banca di Roma 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BANK OF ROME. 

(730) Innehaver: 
 Capitalia SpA, Via M. Minghetti 17, 00187, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0854733 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507841 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.13 ES 2.596.400 
(540) Gjengivelse av merket: 

CREMITA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CREMITA 

(730) Innehaver: 
 Crem Aparatos Cafexpres SL, Poligono Industrial 

Alcodar, Parcela A-2, 46700, GANDIA (VALENCIA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Washing machines, electric kitchen machines, 
cutting machines, particularly for cutting foods, grinding 
machines, electromechanical apparatus for preparing 
foods, coffee grinders, other than hand operated. 
11 Electric coffee machines. 
21 Non-electric coffee pots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854735 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200507842 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIROTRAILER 

(730) Innehaver: 
 Vicente Miro Bravo, Carretera Nacional 340, Km. 132, 

03800, ALCOY (ALICANTE), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or sea, and vehicle bodies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0854741 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200507845 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 FR 04 3 328 185 
(540) Gjengivelse av merket: 

AFIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AFIL 

(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, gearboxes, vehicle bodies, 
chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, driver fatigue detection system, 
electronic stability control alert system, wheels, wheel 
rims, hub caps, seats, anti-theft warning apparatus, 
horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, 
steering wheels, protective moulding rods, windscreen 
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, 
trailer couplings, luggage racks, ski racks, spoilers, sun 
roofs, window panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854745 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200507846 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLÜTENTRAUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLÜTENTRAUM 

(730) Innehaver: 
 ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Porschestrasse 4, 

71634, LUDWIGSBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Soil for flowering plants; peat; compost; 
nutrients for soil; peat product in the form of manure; 
manure, solid and liquid; chemicals for protecting plants 
being chemical products for agricultural purposes. 
5 Chemical substances for protecting plants, 
being chemicals for eradicating plant diseases; 
fungicides, herbicides, pesticides. 
31 Agricultural, forestry and horticultural products 
(included in this class), mulch, seeds, bulbs, natural 
plants and natural flowers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0855269 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200507991 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.18 DE 30447778.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Foodguard 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Foodguard 

(730) Innehaver: 
 Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 38-

42, 40589, DÜSSELDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856500 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508456 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 CH 532853 
(540) Gjengivelse av merket: 

S BEAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 S BEAT 

(730) Innehaver: 
 SwissBit AG, Industriestrasse 8, 9552, 

BRONSCHHOFEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer software, computer 
equipment, computer accessories and peripherals, 
computer memory modules; sound and image 
reproduction apparatus. 
37 Installing, setup, servicing and repair of 
computer equipment, accessories and peripherals, 
memory modules for computers and multimedia 
apparatus. 
42 Information technology consulting services; 
provision of access to data banks for transmission of data 
and information services (computer services). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856503 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200508458 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.20 BX 1068071 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAMILY ORIGINALS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAMILY ORIGINALS 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ice creams; water ices; frozen confectionery; 

preparations for making the aforesaid, not included in 
other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856755 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508629 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DE 305 04 004.9/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

BASINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BASINI 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Nibbling articles included in this class, in 
particular dried, roasted, salted and/or spiced peanut 
kernels, nuts, almonds and cashew kernels; potato chips 
and potato sticks; potato products for nibbling purposes 
made by an extrusion process; deep-fried potato pastries.
30 Pastry and confectionery, in particular pastries, 
biscuits; wheat, rice and corn products for nibbling 
purposes made by an extrusion process; popcorn. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0856757 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508630 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.03 FR 04 3 307 582 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jean MAGOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jean MAGOT 

(730) Innehaver: 
 Jean Magot SA, 12, rue Parmentier, 08090, 

AIGLEMONT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal fastening and screw goods, namely bolts, 
screws, nuts, threadbars, collars, centering cones and 
rings, washers. 
8 Jacks (machines), jack swivelbases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856760 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508631 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The marks consists of five red dots shaped as a cross 

between the words buy and aid. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 buy aid 
(730) Innehaver: 

 Buy Aid Group A/S, Ryesgade 3, 2200, KØBENHAVN N, 
DK 

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

business administration, including telemarketing and 
direct mail, professional business consultancy, office 
functions, 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, systemization of information into computer 
databases, data search in computer files for others, 
updating of advertising material, marketing research, 
direct mail advertising and on-line advertising on a 
computer network, sales promotion for others. 
36 Organization of collections, charitable fund 
raising. 
38 Telecommunication, information about 
telecommunication, communications by telephone. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856815 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508646 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.24 CH 534619 
(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: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800, 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic beverage and foodstuff dispensers; 
refills as parts for these beverage and foodstuff 
dispensers, cartridges as parts for these dispensers and 
spare parts for these dispensers. 
30 Coffee, coffee extracts and coffee-based 
extracts, artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, 
tea extracts and tea-based beverages; cocoa, cocoa-
based preparations and beverages; confectionery 
products, chocolate; chocolate-based beverages; bakery 
products, pastries; custard, puddings; rice, flour and 
cereal preparations; breakfast cereals; edible ice-creams.
43 Restaurant, hotel, café, snackbar and canteen 
services; catering services; temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856880 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508660 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASA MODENA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASA MODENA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 CASA means HOUSE 

(730) Innehaver: 
 Grandi Salumifici Italiani SpA, Strada Gherbella, 320, 

41100, MODENA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams compotes; eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0856885 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508661 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COME on 

(730) Innehaver: 
 Akkus Tekstil Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Ordu 

Caddesi, Büyük Tulumbacilar Çikmazi Sokak, Antik 
Çarsi, No: 10/1-2, EMINÖNÜ-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, namely pullovers, skirts, dresses, 

blouses, jeans, trousers, jackets, coats, raincoats, 
anoraks, sportswear, tee-shirts, knitwear, overalls, 
underclothing, bodices; brassieres, underpants, dressing 
gowns, bath robes, bathing suits, pyjamas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856894 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508666 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.18 CH 534046 
(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: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800, 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electromechanical beverage preparation 
apparatus. 
9 Beverage dispensers. 
11 Electric machines for preparing coffee, 
cappuccino, tea, cocoa, chocolate beverages, soups and 
beverages made with coffee, tea and cocoa. 
30 Coffee, coffee extracts and preparations made 
with coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; 
cappuccino; tea, tea extracts and preparations made with 
tea; cocoa and preparations made with cocoa, chocolate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0856912 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508671 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.11 DE 304 34 105.3/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUCA DEL COSMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUCA DEL COSMA 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 DUKE OF COSMA. 

(730) Innehaver: 
 Baldovino Mattiazzo, Saportastrasse 5, 80637, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather and goods made 
thereof, included in this class; bags, sport bags, in 
particular traveling trunks and trunks; traveling bags and 
handbags, pocket wallets, handbags, rucksacks, 
backpacks, wheeled shopping bags, umbrellas, parasols, 
saddlery. 
25 Clothing, sportswear, in particular golf wear; 
shoes, boots for sport, sport shoes, in particular golf 
shoes, gloves, headgear for wear. 
28 Gymnastics articles and sport articles, included 
in this class, in particular golf articles; games and toys; 
golf bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856925 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200508673 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 123 ReFills 

(730) Innehaver: 
 Constantinou & SIA OE, Davaki 40, 16672, KALLITHEA, 

GR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Retail and online retail stores featuring printer 
related products, printer accessories, printer supplies, 
printer refill kits, printer cartridges, paper products for 
printers, and electronic products for printers. 
37 Installation, repair, maintenance and servicing 
of copying and printing apparatus and equipment and 
refilling of printer cartridges. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856971 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508674 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.22 EM 004036844 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZ-BILOBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EZ-BILOBA 

(730) Innehaver: 
 Microzymes Global ApS, Sundkrogsgade 9, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for medical use; food for babies; biopathic 
products and supplements for medical purposes including 
those based on active parts from and extracts of marine 
animals, sea plants, herbs, fruit and vegetables; vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for skin care 
and sun protection, medical and therapeutic bath 
preparations, medicated confectionery, preparations for 
hair growth for medical purposes, herb preparations for 
medical use, slimming preparations for medical use, 
enzyme preparations for medical use, preparations for 
treatment of burns; preparations to promote digestion for 
pharmaceutical purposes. 
29 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from fruit, 
vegetables and plants, sea plants, marine animals as well 
as fish and shellfish; slimming products and meal 
replacements mainly consisting of fruit, vegetables, fish 
and shellfish (not for medical purposes). 
30 Dietary supplements (not for medical use) 
mainly consisting of extracts of and active parts from 
cereals, rice and dried herbs; weight-reducing and meal 
replacements mainly consisting of cereals, rice and dried 
herbs (not for medical use). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0856974 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508676 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HerkuPak 

(730) Innehaver: 
 HerkuPlast Kubern GmbH, Am Steinhügel 1, 94140, 

ERING, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Propagation trays for plants made of plastic. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857045 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508685 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Satellite 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Satellite 

(730) Innehaver: 
 Zhuzhou Daret Suitcase Co Ltd, Yupingshan, Liling, 

412200, HUNAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Purses; school bags; traveling trunks; 
briefcases; valises; wheeled shopping bags; handbags; 
attaché cases; suitcases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857051 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508686 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THIRSTY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THIRSTY 

(730) Innehaver: 
 Toni & Guy (USA) Ltd, Tigi House, Bentinck Road, 

UB77RQ, WEST DRAYTON, MIDDLESEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Hair care products and preparations; hair 
shampoo, hair conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, 
hair mousse, hair pomade, hair dye, hair colour gel, hair 
sculpting gel, hair lotion and hair cream; skin care 
products and preparations; non-medicated toilet 
preparations; skin lotions, toners, moisturisers, creams, 
cleansers, night creams, eye creams, make-up remover, 
line control creams. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857055 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508687 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 DK VA 2005 00580 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORVESKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORVESKA 

(730) Innehaver: 
 H Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500, VALBY-

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations acting on the central nervous system, 
pharmaceutical preparations against sleep disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857056 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508688 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 DK VA 2005 00578 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALNIRES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALNIRES 

(730) Innehaver: 
 H Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500, VALBY-

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations acting on the central nervous system, 
pharmaceutical preparations against sleep disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857057 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508689 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.13 DK VA 2005 00151 
(540) Gjengivelse av merket: 

RINALBA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RINALBA 

(730) Innehaver: 
 H Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500, VALBY-

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations acting on the central nervous system, 
pharmaceutical preparations against sleep disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857058 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508690 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 EM 004048658 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gaviota Simbac 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SEAGULL SIMBAC 

(730) Innehaver: 
 Gaviota Simbac SL, Autovia de Levante, Km. 43, 03630, 

SAX, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; building 
materials of metal; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electrical metal 
cables and wires; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes of metal; safes; goods of common metal 
not included in other classes; ores. 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for and vehicles); machine couplings and 
transmission components (except for those or land 
vehicles); agricultural implements other than hand 
operated; egg incubators. 
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sounds or images; 
magnetic recording media, sound recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire extinguishers. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not 
included in other classes of wood, cork, cane, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all 
these materials or of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857065 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508691 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.17 AT AM 6354/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMEVINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMEVINO 

(730) Innehaver: 
 Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH, 

Angererstrasse 22, 1210, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics. 
5 Pharmaceutical preparations, in particular for 
the treatment of atherosclerosis, heart diseases, arthritis 
and autoimmune diseases; nutritional additives (for 
medical purposes) mostly containing the agent 
resveratrol; dietetic nutriments (for medical purposes); 
homeopathic medicines. 
10 Medical apparatus and instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857067 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508692 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.17 FR 04 3314384 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yves Rocher BRONZE nature extraits de fleurs de tiaré 

(730) Innehaver: 
 Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA, La 

Croix des Archers, 56200, LA GACILLY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; personal deodorants; perfumery goods 
for cosmetic use; products for perfuming the home with 
the exception of vaporizers; sachets for perfuming linen; 
essential oils; cosmetic goods in all galenic forms not for 
medical use; cosmetic products for body and face care; 
cosmetic products for the bath and shower; cosmetic 
make-up products; self-tanning products; products for 
treating, cleaning and embellishing hair for cosmetic 
purposes; cosmetic feet and hand care products; 
dentifrices. 
4 Candles for lighting; scented candles. 
5 Air fresheners not for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857097 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508694 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.23 DE 304 22 936.9/18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tuney CLOTHING 

(730) Innehaver: 
 Erwin Otto Licher, König-Marke-Strasse 1, 80804, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumeries, essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices. 
18 Leather and imitations of leather; backpacks; 
bags; purses. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857115 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508698 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LignaDecor 

(730) Innehaver: 
 Lignadecor Üretim ve Pazarlama Anonim Sirketi, Yukari 

Dudullu, Dubullu Orcanize Sanayi Bölgesi 3, Cadde, No: 
14, ÜMRANIYE-ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Natural or synthetic surface coatings in the 

form of layers or strips, heat-adhesive synthetic coatings 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857132 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508700 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PASLODE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PASLODE 

(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, 

IL60025, GLENVIEW, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Combustible liquid and combustible gas fuel for 
power operated fastening tools. 
6 Metal fasteners, namely, nails, brads, and 
staples. 
7 Pneumatic and gas powered hand tools, 
namely, nailers and staplers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857134 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508701 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIZZ 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 WIZZ 

(730) Innehaver: 
 WIZZ Air Hungary Kft, Puskás Tivadar u. 12, 2040, 

BUDAÖRS, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Computer aided transmission of messages and 
images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.05.22 - 21/06

 

82 
 

(111) Int.reg.nr: 0857135 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508702 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIZZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIZZ 

(730) Innehaver: 
 WIZZ Air Hungary Kft, Puskás Tivadar u. 12, 2040, 

BUDAÖRS, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Computer aided transmission of messages and 
images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857136 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508703 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 wizzair.com WIZZ 

(730) Innehaver: 
 WIZZ Air Hungary Kft, Puskás Tivadar u. 12, 2040, 

BUDAÖRS, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Computer aided transmission of messages and 
images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857137 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508704 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 DE 304 42 770.5/09 
(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: 
 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 

68305, MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical, biochemical and biological products 
for use in industry, science, photography, agriculture, 
horticulture and forestry; in vitro diagnostic agents 
(except for medical and veterinary purposes); control 
solutions and control reagents for use on scientific 
apparatus and instruments. 
5 Pharmaceutical and veterinary products; in 
vitro diagnostic agents, reagents, solutions and test strips 
for medical and veterinary purposes. 
9 Scientific instruments and apparatus; 
laboratory instruments for use in research, science, 
industry, agriculture, horticulture and forestry including 
accessories thereof (included in this class); dispensers 
for laboratory instruments; disposable articles for 
laboratory instruments; vessels, capillary tubes, 
cartridges, pipettes and containers; computer software 
and computer hardware for medical, veterinary and 
diagnostic purposes; electronic publications saved on 
data carriers for medical, veterinary and diagnostic 
purposes. 
10 Surgical, medical and veterinary instruments 
and apparatus; laboratory apparatus and instruments for 
diagnostic purposes including accessories therefor 
(included in this class). 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; scientific consultancy for 
establishment of a PCR laboratory; services of a 
database, namely computerized file management in the 
scientific, research, medical, veterinary and diagnostic 
fields; design and development of computer hardware 
and computer software; research and design relating 
thereto; medical, veterinary and diagnostic research. 
44 Medical, veterinary and diagnostic services as 
well as analysis and consultancy in the field of diagnostic 
medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857158 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508713 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 IT BO2005C000387 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIVA 

(730) Innehaver: 
 Qwine SrL, Via Giorgio Regnoli, 107, 47100, FORLI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857159 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508714 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 IT BO2005C000386 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRAVENTO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRAVENTO 

(730) Innehaver: 
 Qwine SrL, Via Giorgio Regnoli, 107, 47100, FORLI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857170 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508719 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CENTRINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CENTRINO 

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

8119, SANTA CLARA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Communication services namely, providing 
wireless access to global communications networks; 
telecommunication consulting services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857172 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508720 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 DE 304 48 138.6/33 
(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: 
 Mast-Jägermeister AG, Jägermeisterstrasse 7-15, 38296, 

WOLFENBÜTTEL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Liqueurs, namely herbal liqueurs. 
41 Organizing and conducting of sporting and 
cultural events. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857173 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508721 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.23 DE 304 48 139.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Jägermeister 

(730) Innehaver: 
 Mast-Jägermeister AG, Jägermeisterstrasse 7-15, 38296, 

WOLFENBÜTTEL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Liqueurs, namely herbal liqueurs. 
41 Organizing and conducting of sporting and 
cultural events. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857181 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508723 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIRRUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIRRUS 

(730) Innehaver: 
 Specialized Bicycle Components Inc, 15130 Concord 

Cirkle, CA95037, MORGAN HILL, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Bicycles and bicycle frames. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857182 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508724 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 BX 102938 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPENNEXT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPENNEXT 

(730) Innehaver: 
 Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW, AMSTERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Publicity; drawing up of statistics, trade 

information, marketing research and marketing studies; 
office functions for the benefit of a stock exchange 
trading in stocks and other financial values; publicity 
services for the promotion of the trade in stocks and other 
financial values. 
36 Insurance and financial affairs; stock exchange 
quotations; securities brokerage; intermediary services in 
the exchange of stocks and other financial values; 
organization of stock exchanges for the benefit of the 
trade of stocks and other financial values. 
41 Publication of statistics, of trade information, of 
marketing research and marketing studies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857184 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200508725 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CB 

(730) Innehaver: 
 Marla Tube Fittings Ltd, Kinwarton Farm Road, Arden 

Forest Industrial Estate, B496EH, ALCESTER, 
WARWICKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Steel drop forgings included in this class; pipe 

flanges of common metal, and articles included in this 
class made of machined or of pressed common metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857196 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200508731 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.13 EM 4387619 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MC 

(730) Innehaver: 
 Albert Metz GmbH & Co KG, Ottilienstrasse 9, 78176, 

BLUMBERG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical terminal blocks, header and plugs for 
printed circuit boards; connector plugs, connector 
sockets, connector terminals, adapters, connection 
boxes, patch panels, relays, switches, cables and 
installation testers all goods for electrical networks and 
fiber optic networks for data transmission and 
telecommunication. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857245 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508737 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.04 DK VA 2004 04376 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Newline 

(730) Innehaver: 
 Newline A/S, Vestvej 30, Langholt, 9310, VODSKOV, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, not included in other 
classes, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
16 Writing paper, envelopes, invoice paper (slips), 
printed matter, namely covering letters, visiting cards, 
order forms, booklets, sales manuals, cardboard tags 
with a logo on the front and the design number etc. on 
the back to be attached to clothing labels (price and 
information tags), plastic bags for packaging, 
advertisement boards of paper or cardboard, boxes of 
cardboard for underwear, gift boxes, posters and banners 
of paper or cardboard. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Sporting articles not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857260 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508740 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.30 US 78492636 

2004.09.30 US 78492637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NC 

The stylized letters "NC" enclosed in a stylized oval. 
(730) Innehaver: 

 Nosler Inc, 107 South West Columbia Street, OR97702, 
BEND, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Ammunition and components thereof; rifles. 

25 Shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, hats, 
vests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857270 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508744 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.08 DE 304 51 737.2/36 
(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: 
 Deutsche Postbank AG, Kennedyallee 62-70, 53175, 

BONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business administration; office 
functions; business management; collecting of data and 
data processing. 
36 Insurance; insurance brokerage; financial 
affairs; monetary affairs; banking; on-line banking; 
issuance of credit cards; financial consultancy; capital 
investments; credit bureaux; loans; financial 
management. 
42 Design and development of computer hardware 
and computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857391 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508781 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.17 EM 004032173 
(540) Gjengivelse av merket: 

CROSSPAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CROSSPAY 

(730) Innehaver: 
 Eurogiro Network A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630, 

TAASTRUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial and monetary affairs; banking; 
financial services of a post office; giro transfers; 
arranging monetary transfers; mortgage banking; 
brokerage; insurance; credit card services including 
issuance of credit cards; capital investments; financial 
analyses; financial consultancy; loans (financing); deposit 
of valuables; cheque verification; financial valuation 
(insurance, banking, real estate); exchanging money; 
provision of safety deposit facilities; issuance of travellers' 
cheques; real estate affairs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857394 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508783 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.27 DE 304 55 391.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Active Eyewear by Rodenstock 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Active Eyewear by Rodenstock 

(730) Innehaver: 
 Rodenstock GmbH, Isartalstrasse 43, 80469, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spectacles, especially sport spectacles, 
spectacle frames, spectacle lenses, blanks (spectacle 
lenses finished on one side), spectacle accessories 
(included in this class). 
25 Clothing, footwear, headgear. 
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
(not included in other classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857396 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508784 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 havanatur 

(730) Innehaver: 
 Havanatur SA, Calle 2 No. 174 entre 1ra. y 3ra Avenidas 

Miramar, PLAYA CIUDAD DE LA HABANA, CU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Services for travellers provided by travel 
agencies or intermediaries. 
43 Services of accommodation, lodging and food, 
provided by hotels, hostels, tourist camps, tourist homes, 
and by establishments mainly involved in supplying food 
and drink for consumption, as provided by self-service 
restaurants, canteens; services of travel agencies or 
intermediaries making hotel bookings for travellers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857397 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200508785 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABC 

(730) Innehaver: 
 Ameron International Corp, 245 South Los Robles 

Avenue, CA, PASADENA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857402 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508786 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRAIGSLIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRAIGSLIST 

(730) Innehaver: 
 Craigslist Inc, 1381 9th Avenue, CA94122, SAN 

FRANCISCO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space 
via the global computer network; providing consumer 
product and service information via the Internet; 
promoting the goods and services of others over the 
Internet; providing an online business information 
directory on the Internet; computerized database 
management; promoting and advertising information 
about the professional services of others; providing on-
line computer databases and on-line searchable 
databases featuring classified listings and want ads; 
providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring information, classified 
listings and announcements about employment 
information and resumes, job openings, volunteer 
information and volunteer opportunities through 
community and charitable organizations and businesses, 
information about community service programs, 
information about politics, business events, and business 
meetings; classified listings for rentals of a wide variety of 
consumer and business goods; computer services, 
namely, providing on-line computer databases and on-
line searchable databases featuring consumer 
information on a wide variety of topics of general interest 
to the consuming public. 
38 Providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among computer users 
concerning classified listings and listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, 
housing, real estate, roommates, rentals, for sale 
advertisements, want ads, employment, resumes, 
volunteerism, services, community, personals, politics, 
family, arts and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; providing on-line forums 
and discussion groups for transmission of messages 
among computer users concerning health, family, arts, 
politics, leisure, romance, work, and information on a 
wide variety of topics of general interest to the public; 
electronic mail services; electronic mail subscription 
services; and electronic transmission of messages, data 
and images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857403 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508787 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.14 DE 304 21 026.9/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

Vacumax 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Vacumax 

(730) Innehaver: 
 Franz Schneider GmbH & Co KG, Siemensstrasse 13-19, 

96465, NEUSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Children's toys, namely watertubs, tubs for 
liquid manure, tank cars with water pumps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857415 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508788 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GABBANELLI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GABBANELLI 

(730) Innehaver: 
 Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, Via C. Battisti, 18, 

60022, CASTELFIDARDO (AN), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 15 Musical instruments, namely accordions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857419 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508789 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.08 FR 04 3 328 547 
(540) Gjengivelse av merket: 

3D See What You Mean 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 3D See What You Mean 

(730) Innehaver: 
 Dassault Systemes, 9, Quai Marcel Dassault, 92150, 

SURESNES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software for graphic visualization in 
two or three dimensions, namely for computer assisted 
design, animation, simulation, publishing, document 
searching, simplification of geometry; imaging computer 
software; maintenance computer software; computer 
software for presenting knowledge about industrial 
goods, the manufacture thereof, the use thereof, the 
maintenance thereof; the documentation thereof; 
computer software for the design of games; game 
software; computer software for the exchange of data; 
educational computer software for the design of games; 
computer-gaming software; computer software for 
exchanging information; educational computer software; 
training computer software; computer software for 
teaching purposes; CDs, DVDs and diskettes. 
16 Files, printed matter, newspapers, books, 
periodicals; programmer's manuals; operating manuals 
for computer programs; photographs, printing blocks; 
instructional and teaching material. 
35 Services for data and information processing 
by means of computer. 
41 Training in computer software and computer-
related technologies; on-line training and courses on 
computer software; arranging and conducting 
conferences on computer software, the design of 
computer programs and systems. 
42 Computer programming services; services for 
the design of new industrial products or in relation to 
industrial procedures via computer; rental of computers, 
of computer programs or of computer peripheral 
equipment; engineering and technical consulting in 
industrial design and in conducting industrial processes 
via computer; design, maintenance, development and 
updating of computer software; technical assistance 
services for customizing the above computer software in 
order to adapt it to the clients' specific needs depending 
on their activities and working methods; consulting in the 
computing sector. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857422 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200508790 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEZA 

(730) Innehaver: 
 NEZA Pelhrimov spol sro, K silu 1966, 39301, 

PELHRIMOV, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals, unwrought and semi-wrought; 
alloys of common metal; steel alloys; small items of metal 
hardware; silos of metal; containers of metal (storage, 
transport); loading pallets of metal; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning installations; fittings of 
metal for furniture; boxes of common metal; handling 
pallets of metal; meat safes of metal; tanks of metal. 
10 Furniture especially made for medical 
purposes; receptacles for applying medicines; basins for 
medical purposes; operating tables. 
11 Air conditioning installations; ventilation hoods; 
extractor hoods for kitchens; sinks; cooling installations 
for liquids; cooling appliances and installations. 
20 Furniture of metal; dinner wagons (furniture); 
tea trolleys. 
37 Machinery installation, maintenance and repair; 
freezing equipment installation, maintenance and repair; 
motor vehicle maintenance and repair. 
42 Mechanical and technical project studies; 
mechanical research and development (for others). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.11 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857429 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508792 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.01 DK VA 2004 04758 
(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: 
 Damcos A/S, Åderupvej 41, 4700, NÆSTVED, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Actuators, machines, motors and engines (not 

for land vehicles), including hydraulic machines, engines 
and motors; hydraulic control devices for machines, 
engines and motors; valves, including pressure reducing 
valves (machine parts). 
9 Nautical apparatus and instruments; weighing, 
measuring, signalling, control, checking, monitoring and 
alarm apparatus and instruments, including apparatus 
and instruments for control of marine systems; computer 
hardware and computer software for use in connection 
with control, checking and monitoring of, in particular, 
tankers, transducers, amplifiers; parts and accessories 
(not included in other classes) for all the aforesaid goods; 
sensors; levelling instruments; radars. 
11 Level controlling valves in tanks. 
37 Installation, repair and maintenance of 
actuators, machines, motors and engines (not for land 
vehicles), including hydraulic machines, engines and 
motors, hydraulic control devices for machines, engines 
and motors, nautical apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signalling, control, checking, 
monitoring and alarm purposes, including apparatus and 
instruments for control of marine systems, computer 
hardware for use in connection with control and 
monitoring of, in particular, tankers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857430 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508793 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 DE 304 55 861.3/11 
(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: 
 GekaKonus GmbH, Junkersring 28, 76344, 

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Building materials of metal; chimneys of metal, 
especially chimneys of steel. 
7 Fittings for engine boilers; filters, as parts of 
industrial installations; circulating pumps for heating 
installations. 
9 Electric and/or electronic control mechanisms. 
11 Steam apparatus, cooking utensils (electric), 
cooling apparatus, drying apparatus and ventilation 
installations and apparatus; heat transfer installations and 
their components, namely thermal oil heaters, heated 
with oil, gas, coal or production refuse, for example tree 
bark, sawdust, wood chips, swarf, cane trash, peanut 
hulls or coffee grounds, in addition to electric and exhaust 
heating and heat exchangers; hot gas generators for 
direct heating of dryers using gaseous, fluid and solid 
fuels, as well as combustible waste in solid form. 
40 Material processing; welding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857433 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508795 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.26 DE 304 61 021.6/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DPD Global Parcelling 

(730) Innehaver: 
 DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co KG, 

Wailandtstrasse 1, 63741, ASCHAFFENBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, photographs, cardboard 
articles; cardboard boxes and decorated and designed 
cardboard boxes. 
36 Customs brokerage and insurances relating to 
the transportation of goods for third parties. 
39 Transportation of goods by road, rail, water and 
air, as well as less carload, load transportation and split 
order transportation; packaging, collecting and delivery of 
goods, including of parcels; storage of goods, including of 
furniture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857434 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508796 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 IT MI2004C011212 
(540) Gjengivelse av merket: 

z.one concept 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 z.one concept 

(730) Innehaver: 
 Panzeri Diffusion di Ivano Panzeri, Via Brodolini, 30, 

21046, MALNATE (VARESE), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857449 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508801 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COTEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COTEX 

(730) Innehaver: 
 Anza AB, Box 133, 56423, BANKERYD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Artists' materials included in the class, 

paintbrushes, painting tools to be used by decorators, 
painters and do-it-yourself painters, namely paint 
applicator rollers, with roller frames therefor as well as 
extension handles for roller frames, decorating rollers, 
texture rollers, paint applicator pads, quick paint mittens, 
laminating rollers, paint trays of plastic, tray liners of 
plastic, roller boards, and parts therefor included in the 
class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857473 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508806 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.23 CH 536393 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 oertli 

(730) Innehaver: 
 Oertli Instrumente AG, Hafnerwisenstrasse 4, 9442, 

BERNECK, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products and preparations for 
healthcare; chemical preparations for pharmaceutical and 
medical use; sanitary products for medical and surgical 
use; surgical tissues; surgical implants (living tissues); 
plasters, materials for dressings. 
10 Surgical and medical apparatus and 
instruments; ophthalmologic apparatus and instruments, 
and apparatus and instruments for ophthalmogical 
surgery, namely for the treatment of vitreoretinal diseases 
and the extraction of cataracts; neurological apparatus 
and instruments and neurosurgical apparatus and 
instruments; artificial eyes; surgical implants (artificial); 
suture materials; spare components, accessories and 
parts for all the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857476 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508807 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.23 BX 1072328 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAKEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STAKEL 

(730) Innehaver: 
 Steba Biotech NV, Laan Copes van Cattenburch 52, 

2585GB, LA HAYE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857543 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508855 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.30 BX 1080587 
(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: 
 Bata Nederland BV, Europaplein 1, 5684ZC, BEST, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Safety shoes. 

25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857611 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508878 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPS TRADESENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UPS TRADESENSE 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake 

Parkway, GA30328, ATLANTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software used in international trade 
to automate and better manage import, export 
transactions including web-invoicing and real-time 
NAFTA qualifications determinations; computer software 
providing enhanced tracking information on single or 
multiple piece shipments, package details, current 
shipping status, e-mail status updates, Internet billing 
access, package arrival dates and delivery notification, 
computer software supplying information and supporting 
the services of the transportation and delivery of 
passenger and personal property by air, rail, boat and 
motor vehicle. 
35 Providing computerized tracking and tracing 
services concerning worldwide pickup and delivery of 
passenger and personal property by air, rail, boat and 
motor vehicle; providing information and tracking 
information to third parties regarding pickup and delivery 
status via Internet access and telephone. 
39 Transportation and delivery of packages and 
personal property by air, rail, boat and motor vehicle. 
42 Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for tracking packages and information 
to third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.05.22 - 21/06

 

93 
 

(111) Int.reg.nr: 0857612 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508879 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.21 EM 004350724 
(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: 
 CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 

Agrarwirtschaft mbH, Koblenzer Strasse 148, 53177, 
BONN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, included in this class; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging, included in 
this class; printers' type; printing blocks. 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams; fruit compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
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. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
38 Telecommunications. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857632 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200508882 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 305 17 616.1/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOSTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOSTRA 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sauces; mustard; vinegar; ketchup. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857633 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200508883 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 305 17 618.8/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACENTINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACENTINO 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sauces; mustard; vinegar; ketchup. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857636 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508884 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.08 US 78562773 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALLUX 

(730) Innehaver: 
 Allux medical Inc, 1430 O'Brien Drive Suite F, CA94025, 

MENLO PARK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical devices, including, light-emitting 
apparatus, replacement parts and accessories therefore, 
for the treatment of inflamed tissue. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857639 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508885 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.03 DE 304 44 438.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACS CFM 

(730) Innehaver: 
 Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23, 19288, 

LUDWIGSLUST, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and installations made thereof for 
treating and/or processing metallic tubes, especially 
machines and installations made thereof for cutting, 
grinding, sawing, burring, milling and champfering 
metallic tubes; integrated machines and installations 
made thereof for cutting metallic tubes. 
37 Testing, maintainance and repair of machines 
and installations made thereof for treating and/or 
processing metallic tubes, especially machines and 
installations made thereof for cutting, grinding, sawing, 
burring, milling and champfering metallic tubes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857642 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200508886 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.30 FR 04 3 326 814 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLOBAL HAEMOSTASIS SOLUTION 

(730) Innehaver: 
 Diagnostica-Stago SA, 9 rue des Frères Chausson, 

92600, ASNIÉRES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Chemical or biological products for use in 
laboratory analyses, reactions, assays, tests for human 
and veterinary medicine. 
10 Apparatus for automatic biological testing in the 
field of medical analysis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857657 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508890 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 IT TO2004C002823 
(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 a black rectangular print, with 

vertical sides of bigger size; within the said print, 
photographic representation of two hands, of grey color 
with reflections of white light; the right hand, clenched as 
a fist, while letting some ground coffee fall down in the 
lower left hand, which is half-closed. 

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

(730) Innehaver: 
 Luigi Lavazza SpA, Corso Novara 59, 10154, TORINO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and 
coffee extracts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857669 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508891 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.03 DE 304 62 949.9/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

inEos 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 inEos 

(730) Innehaver: 
 Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse 31, 64625, 

BENSHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Recorded computer programs (software), CAD-
CAM-programs; programs for image creation, images 
editing and images management; measuring programs 
for 3D measurements; programs for the reconstruction of 
3D data from 2D images (tomography); video cameras 
for medical and dental purposes; all the aforesaid goods 
in particular for the medical-dental restoration optical 
measuring appliances for medical and dental use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857675 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508892 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CILS 

(730) Innehaver: 
 Laiwu Steel Corp, Gangchengqu, Laiwu, 271104, 

SHANDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Fuels, coal tar oil, xylol, xylene, benzene, coke.
6 Blooms (metal-working), pig iron, bronze, metal 
tubes and pipes, common metal alloys, metal building 
materials, braces of metal for handling loads, rails, metal 
ores. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857686 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509057 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.28 CH 533797 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAVIDOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAVIDOFF 

(730) Innehaver: 
 Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 1700, FRIBOURG, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound or images; magnetic 
data carriers, recording disks; CD-ROMs; mobile 
telephones and their accessories included in this class; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines 
and data processing equipment; fire extinguishers, 
spectacles, their parts and accessories not included in 
other classes. 
16 Stationery, paper, office requisites (except 
furniture), scratch pads, agendas, pencils, pens. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (excluding salad dressings); spices; ice 
for refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857694 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509059 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE DIAN FOSSEY GORILLA 
FUND 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE DIAN FOSSEY GORILLA FUND 

(730) Innehaver: 
 The Dian Fossey Gorilla Fund, 800 Cherokee Avenue, 

S.E., GA30315, ATLANTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Educational newsletters and publications, 
namely, scientific reports and papers, relating to the 
preservation and protection of the world's mountain 
gorillas, scientific research and conservation. 
36 Fund raising relating to the preservation and 
protection of the world's mountain gorillas, scientific 
research and conservation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857788 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509076 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 EE M200401796 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VAL 90 

(730) Innehaver: 
 Henri Rüüsak, Pirita tee 20, 10127, TALLINN, EE 

Endrus Arge, Pirita tee 20, 10127, TALLINN, EE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857792 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509077 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.14 FR 04 3331108 
(540) Gjengivelse av merket: 

IRIPRIV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IRIPRIV 

(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, dentifrices. 
5 Dermocosmetics for skin hygiene and care; 
antipruritic agents for body skin regeneration; 
dermatological products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857807 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200509079 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.01 AT AM 7994/04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 X-trem.COM EYEWEAR 

(730) Innehaver: 
 Matthias Schwaiger, Guido Holzknecht Strasse 20, 3300, 

AMSTETTEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spectacles, particularly sports eyewear, 
sunglasses, ski goggles, eyewear for motorcyclists and 
protective eyewear; protective helmets for sports. 
28 Gymnastic and sporting articles not included in 
other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857825 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509082 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.11 DE 304 34 104.5/18 
(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: 
 Baldovino Mattiazzo, Saportastrasse 5, 80637, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather and goods made 
of these materials, as far as contained in this class; bags, 
sport bags, travelling trunks and trunks, travelling bags 
and handbags, pocket wallets, handbags, rucksacks, 
backpacks, wheeled shopping bags, umbrellas, parasols, 
saddlery. 
25 Clothing, sportswear, in particular golf wear; 
shoes, boots for sport; sport shoes, in particular golf 
shoes; gloves, headgear for wear. 
28 Gymnastic articles and sport articles, as far as 
contained in this class, in particular golf articles; games 
and toys; golf bags. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857826 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509083 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.15 ZA 2004/09704 

2004.06.15 ZA 2004/09705 
(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: 
 Mondi Europe SA, 48 rue de Bragance, 1255, 

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

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
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. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857896 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509099 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOKYO STOCK EXCHANGE 

(730) Innehaver: 
 KK Tokyo Shoken Torihikisho, 2-1 Nihombashi-Kabuto-

cho Chou-ku, 103-8220, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Providing facilities and management of facilities 
for securities and exchange market; providing 
management services for transactions in securities, 
security index futures, securities options, and overseas 
market securities and futures; establishment and 
provision of investment outlets; establishment and 
provision of index of securities values; publication of 
values of securities, securities index, and securities 
options; managing and conducting of listed securities; 
planning, research and compiling of statistics regarding 
securities exchange market; providing information on 
both domestic and overseas markets of securities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857930 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509105 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.15 CZ 359337 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Opisan 

(730) Innehaver: 
 Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o, Npor. O. Bartoska 

15, 34401, DOMAZLICE, CZ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Dried feedstuffs for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0857956 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509113 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Camille CL Lucie 

(730) Innehaver: 
 Camille & Lucie, 72 avenue des Couteliers, Zone 

Artisanale de Pédebert, 40150, HOSSEGOR, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Fashion jewellery, watches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857977 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200509118 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.15 FR 04 3 318 724 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSSIGNOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSSIGNOL 

(730) Innehaver: 
 Skis Rossignol SA - Club Rossignol SA, 38500, VOIRON, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags, namely banana pouches, sports bags, 
back bags, rucksacks for mountaineers, bags for 
campers, beach bags, travelling bags; travelling sets; 
school satchels, briefcases, school bags; pencil cases; 
sling bags for carrying infants; garment bags; valises. 
25 Clothing; shoes; headgear; sports wear; sports 
footwear; shoes for skiing and snowboarding; gloves 
(clothing); socks; knitted caps; scarves; money belts (not 
of precious metal). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857983 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509121 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EIT 

(730) Innehaver: 
 EIT as, Vozická ul 2104, 39002, TÁBOR, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Aluminium foil for wrapping and packaging. 

9 Static electrical conductors, metal wires and 
strings, insulated wires and metal, glass and fibre optic 
cables, for transmitting electric current, pulses, for coils, 
electronics and telecommunications. 
16 Paper made of mica, sheets of paper, mica and 
plastic materials for wrapping and packaging, as semi-
finished electronic goods. 
17 Insulators and insulating materials of all types 
for all uses in electronics, motors and electrical 
installations, especially for the insulation of grooves, coils 
and insulating conductors, terminals and connectors; 
refractory cables, boards, plates, strips, hollow threading, 
bandages, sleeves and electrical insulation sheeting, as 
semi-finished electronic and electrical engineering 
insulation components; mica, ground mica as filler, 
flexible mica insulators, laminated pressed elements 
made of mica for electrical engineering purposes, 
fibreglass for insulation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858071 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509145 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.25 DE 304 60 963.3/25 
(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: 
 Betty Barclay GmbH, Heidelberger Strasse 9-11, 69226, 

NUSSLOCH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions. 
9 Anti-dazzle goggles, spectacles, spectacle 
cases, spectacle frames, spectacle glasses, binoculars, 
cameras, pince-nez, pince-nez cases, pince-nez frames, 
pince-nez chains, pince-nez cords, contact lenses, 
contact lense cases, magnetic data carriers, mobile 
telephones, sports glasses as well as sunglasses. 
14 Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included in this 
class), namely industrial arts objects, decorative objects, 
tableware (with the exception of table cutlery), ashtrays, 
cigarette and cigar cases; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments. 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols, walking sticks. 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class); bed and table covers. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858211 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509183 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.25 EM 4453577 
(540) Gjengivelse av merket: 

RETURN NET SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RETURN NET SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 Daviplast-Servicos De Consultoria Sociedade Unipessoal 

Lda, Avenida Do Infante, 50, 9000, FUNCHAL 
MADEIRA, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858213 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200509184 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.09 DE 304 69 782.6/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALANFLOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALANFLOR 

(730) Innehaver: 
 BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for agricultural purposes, in 
particular intermediates and additives for use in the 
feedstuffs industry. 
31 Feedstuffs, feeds supplements and feedstuff 
additives (not for medical purposes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.12 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858215 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200509185 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Royalcover 

(730) Innehaver: 
 Royalcover Hometex Co Ltd, Room 403, Government 

Building No. 1, Dagiao Town, Xiucheng District, JIAXING 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Sleeping bags [sheeting], quilts; cloth; table 

linen [textile], bed linen; wall hangings of textile; towels of 
textile; washing mitts; non-woven textile fabrics; 
pillowcases. 
25 Clothing; neckties; hats; leather belts [clothing], 
gloves [clothing] hosiery; shoes; layettes; bathing suits; 
football shoes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858219 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200509186 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Safetyeye 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Safetyeye 

(730) Innehaver: 
 Pilz GmbH & Co KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760, 

OSTFILDERN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Measuring, signalling, checking (supervision) 
and life-saving apparatus and instruments, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; optical, electric and electronic apparatus and 
instruments included in this class; electronic image 
recording and/or analysis systems; data-processing 
equipment and computers; computer software; parts and 
accessories for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858224 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200509187 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Give Kids The World 

(730) Innehaver: 
 Give Kids the World Inc, 210 South Bass Road, FL34746, 

KISSIMMEE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Charitable services, namely, providing children 
with life-threatening illnesses and their families with 
tickets to amusement parks at no cost to them as part of 
a week-long dream vacation. 
43 Charitable services, namely, providing children 
with life-threatening illnesses and their families with hotel 
accommodation and restaurant services at no cost to 
them as part of a week-long dream vacation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858228 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509188 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IOI GROUP Loders Croklaan 

(730) Innehaver: 
 Loders Croklaan BV, Hogeweg 1, 1521AZ, 

WORMERVEER, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Edible oils and fats. 
35 Advertising; business management; business 
administration; administrative services; business 
intermediary services related to buying and selling oils, 
fats, foodstuffs and food supplements; business 
intermediary services with regard to establishing 
business contacts from person to person, from 
companies to persons and from companies to 
companies; assistance in respect of operational 
management in support of business management; import 
and export services. 
40 Treatment of materials; treatment and 
processing of fats, oils and foodstuffs, including during 
the manufacturing of it; preservation of foodstuffs 
(treatment of materials). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858230 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509189 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.09 LV M-04-1688 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOLSEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOLSEN 

(730) Innehaver: 
 Polipaks SIA, Rencenu iela 6, 1073, RIGA, LV 

(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. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
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. 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858233 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200509190 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEARLUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEARLUX 

(730) Innehaver: 
 BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed plastics in the form of granules, 
powders, pastes or dispersions. 
17 Plastics as semi-finished products in the form 
of foils, sheets, rods, block chips and pipes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858240 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200509191 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUEEN SOPHIA HOSPITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 QUEEN SOPHIA HOSPITAL 

(730) Innehaver: 
 Sophiahemmet Ideell Förening, Box 5605, 11486, 

STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Education; providing of training; arranging and 
conducting of conferences and seminars; publication of 
books. 
44 Medical services; medical clinics; medical 
assistance; nursing (medical); nursing homes; hospitals; 
hospices; convalescent homes; rest homes; sanatoriums; 
plastic surgery; services of a psychologist; midwife 
services; artificial insemination services; in vitro 
fertilization services; blood bank services; physiotherapy; 
chiropractics; pharmacy advice; hygienic and beauty care 
for human beings; health care; physical therapy; 
dentistry; opticians' services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858241 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200509192 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.23 BX 1066256 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hanging WITH ARTI TEC 

(730) Innehaver: 
 Jan van Boxtel Artitec BV, Herastraat 39, 5047TX, 

TILBURG, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal goods, not included in other classes, 
among which are fastening (hanging) material for 
posters, photographs and paintings. 
20 Picture frames with their parts and fittings not 
included in other classes; products made of plastic not 
included in other classes; non-metallic fastening- 
(hanging) materials for posters, photographs and 
paintings; fastening and hanging supports, not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858247 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200509193 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 maintain 

(730) Innehaver: 
 Messe München GmbH, Am Messesee 2, 81829, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter. 
35 Organization of fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes. 
41 Organisation of exhibitions and trade fairs for 
cultural and educational purposes; arranging and 
conducting of congresses and conferences; publication of 
printed publications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858249 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509194 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.11 AT AM 7559/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

CNAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CNAP 

(730) Innehaver: 
 Cnsystems Medizintechnik GmbH, Reininghausstrasse 

13, 8020, GRAZ, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific and electronic apparatus and 
instruments, especially for processing of electronic 
signals, computer software stored on data carriers. 
10 Medicinal apparatus and instruments, 
especially for the measuring and the interpretation of bio - 
signals. 
42 Research in the medicinal field, especially for 
the development of medicinal apparatus and instruments 
respectively for the development and maintenance of 
computer programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858257 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509196 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.07 IS 937/2004 
(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: 
 Actavis Group HF, Reykjavikurvegi 76-78, 220, 

HAFNARFJORDUR, IS 
(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. 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceuticals and pharmaceutical compositions. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services; 
chemical analysis and research, biological and 
pharmaceutical research; design and testing new 
products, diagnostic testing and analysis; exploitation and 
licensing of intellectual property rights; laboratory 
analysis and research; quality control; technological 
research; testing of materials; testing of products. 
44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services; advisory 
services relating to healthcare; consultancy services 
relating to healthcare; counselling relating to 
pharmaceuticals; pharmaceutical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858261 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509197 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.14 FR 05 3335788 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOCACALM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOCACALM 

(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, dentifrices. 
5 Products for skin hygiene and care; antipruritic 
agents for body skin regeneration; dermatological 
products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858263 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 AU 1025858 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NICTA 

(730) Innehaver: 
 National ICT Australia Ltd, Bay 15 Locomotive Workshop 

Australian Technology Park Garden Street, NSW1430, 
EVELEIGH, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Printed matter and publications in the field of 

information and communications technology. 
35 Commercialisation of research projects 
including in the fields of information and communications 
technology; compilation and exploitation of research data.
41 Education; providing training. 
42 Scientific and technological services and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware 
and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858264 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509199 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.04 BX 1073036 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Quick 

(730) Innehaver: 
 Quick Sports International BV, De Tienhond 1, 3291, GE 

STRIJEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags, holders, trunks, wallets, purses, 
handbags, valises and trunks (luggage), traveling bags, 
as well as umbrellas and parasols. 
25 Foot wear; stockings, socks. 
28 Balls, gloves, protectors and protective clothing 
(as far as included in this class) for cricket, hockey, 
tennis, soccer, handball, foot-volley, korfball, polo, water 
polo, volleyball, rugby, skating, athletics, baseball, 
basketball, boxing, rowing, sculling, track bicycle racing, 
gymnastics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858265 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200509200 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LC POWER 

(730) Innehaver: 
 Silent Power Electronics GmbH, Roseller Strasse 32, 

41516, GREVENBROICH-NEUKIRCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers; data processing devices; computer 
peripheral devices; microprocessors; integrated circuits; 
computer memory; computer drives, namely disk drives 
or hard drives or CD drives; power supply units, fans for 
computers, keyboards, computer mice; monitors, 
scanners, laptops, notebooks; printers; computer 
housing; data carriers; computer software; projection 
devices, namely film projectors; video projectors; 
adjustment and control devices; controllers; sensors, 
namely for temperatures; remote control devices; 
adapted carriers and housings for all mentioned goods. 
38 Forwarding and transmission of news, pictures, 
information, data, namely via the Internet; 
telecommunications. 
42 Updating of computer software; computing 
consultancy; licensing of software; renting of computer 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858267 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200509201 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICONDOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICONDOM 

(730) Innehaver: 
 Church & Dwight Virginia Co Inc, 1851 Touchstone Road, 

VA23834, COLONIAL HEIGHTS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Antiperspirants and deodorants for personal 
use; perfume, cologne, essential oils, massage oil; facial 
soaps, cleansers, toners, exfoliants, moisturisers and 
masks; shaving creams, lotions and gels, aftershave 
creams, lotions and gels, non-medicated skin creams, 
lotions and gels for relieving razor burns; non-medicated 
lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, bath 
and shower gels, body scrubs, hand and body creams 
and lotions, body powders, hair care products, namely, 
shampoos, conditioners, gels, lotions, mousses and 
sprays; hair removal products, depilatories and waxes; 
dentifrices, mouth washes, non-medicated breath 
fresheners. 
5 Personal lubricants, spermicides, contraceptive 
gels, topical analgesic, antibiotic, antihistamine and anti-
inflammatory preparations; anti-fungal preparations for 
the relief of athlete's foot, jock itch, ringworm and nail 
fungus; antiseptic preparations; pharmaceutical 
preparations for the relief of itching, skin irritations, 
rashes and hemorrhoids; medicated pre-moistened 
towelettes and wipes; medicated lip balms; 
pharmaceutical preparations for the relief of cold sores, 
fever blisters and canker sores; medicinal hair growth 
preparations, pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; medicated dermatological ointments; medicated 
foot and body powders, medicated skin cleansers, acne 
treatment preparations; medicated mouthwashes and 
mouth rinses; adhesive bandages, sports adhesive tape. 
10 Condoms; stimulation devices for aiding in 
sexual arousal and sexual performance; constrictor rings 
for maintaining penile rigidity; personal vibrators; flexible 
devices to be worn about the penis; penis enhancement 
rings; adult sexual aids, namely vibrating penis rings, 
accessories for massaging or vibrating human genitalia; 
rubber ring to be worn on the penis; penis ring massage 
apparatus; contraceptive foams and sponges. 
25 Clothing, namely, coats, suits, jackets, 
sweaters, shirts, blouses, vests, trousers, shorts, T-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, overalls, rainwear, swimwear, 
sleepwear, underwear, footwear, athletic footwear, 
hosiery, ties, scarves, shawls, mufflers, gloves, belts and 
suspenders. 
35 On-line ordering services featuring condoms, 
personal lubricants and other products intended to 
enhance the sexual experience. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858274 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509202 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 BX 1075527 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERMIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERMIN 

(730) Innehaver: 
 Martin Louis Dooms, Dr. Nolenslaan 4, 2211BC, 

NOORDWIJKERHOUT, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Commercial interim and project management; 
consultation regarding business organisation for quality 
improvement of government management; detachment of 
personnel; personnel management consultancy; 
personnel recruitment and selection; consultation in the 
field of career development and career services; 
development of methods regarding management and 
other such management interests. 
41 Education; training, courses and schooling in 
the field of interim and project management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858276 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509204 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 BX 1075528 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERMIN JR. 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERMIN JR. 

(730) Innehaver: 
 Martin Louis Dooms, Dr. Nolenslaan 4, 2211BC, 

NOORDWIJKERHOUT, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Commercial interim and project management; 
consultation regarding business organisation for quality 
improvement of government management; detachment of 
personnel; personnel management consultancy; 
personnel recruitment and selection; consultation in the 
field of career development and career services; 
development of methods regarding management and 
other such management interests. 
41 Education and training, also in providing 
guidance to young academics having executive posting in 
government agencies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858277 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200509205 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.08 AU 1041011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAIRWHALE 

(730) Innehaver: 
 Septwolves (Australia) Trading Pty Ltd, 17 Towlon Drive, 

Vic3107, LOWER TEMPLESTOWE, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858279 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509206 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PORTA DOORS 

(730) Innehaver: 
 Porta KMI Poland Spólka zoo, ul. Szkolna 26, 84-239, 

BOLSZEWO, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metals doors of and their parts, outdoor doors, 
fireproof doors, burglar protected doors, metal door 
frames, metal door wings. 
19 Non metallic doors and their parts, door panels, 
pressed doors, blind and glass doors for flats, houses 
and offices, non metallic door frames and wings, doors 
with acoustic isolation for hotels, offices, lodging-houses 
and hospitals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858286 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200509208 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARAFOAM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARAFOAM 

(730) Innehaver: 
 Mich Weyermann GmbH & Co KG, Brennerstraße 17-19, 

96052, BAMBERG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Malt for food purposes, caramel malt. 
31 Malt for breweries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858289 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200509209 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.22 EM CTM 004 134 383 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOLPOSAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOLPOSAN 

(730) Innehaver: 
 Sanochemia Pharmazeutika AG, Boltzmanngasse 11, 

1090, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical substances containing 
tolperisone, veterinary substances containing tolperisone.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.15 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858300 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200509211 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.26 DE 304 43 200.8/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 f 

(730) Innehaver: 
 Fashiontv.com GmbH, Promenadeplatz 9, 80333, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); bottles, glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class). 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate 
articles; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
33 Alcoholic beverages (except beers). 
35 Business management and organisation 
consultancy; marketing; franchising, namely provision of 
organisational and economic know-how; business 
management for third parties. 
43 Services for providing food and drink; catering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858301 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509212 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Metropolitan 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Metropolitan 

(730) Innehaver: 
 Jab Josef Anstoetz KG, 160, Potsdamer Strasse, 33719, 

BIELEFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Curtain brackets made of aluminium, brass or 
stainless steel, for curtain rods. 
20 Curtain rails, curtain rods, curtain rings, curtain 
rollers, curtain hooks, curtain holders, all afore-mentioned 
goods made of aluminium, brass, stainless steel and/or 
wood; curtain brackets made of wood, for curtain rods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858305 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200509213 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.27 DE 304 43 512.0/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELLEVUE INTERNATIONAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLEVUE INTERNATIONAL 

(730) Innehaver: 
 Bellevue and More GmbH, Alsterufer 1, 20354, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed matter, namely magazines 
(periodicals), newspapers and books; printed 
publications. 
35 Advertising; advertising and marketing of real 
estate and related products and services; compilation of 
real estate information into computer databases, also 
available online; compilation and systematization of 
information into computer databases; publication of 
publicity texts by a publishing house, including online; 
auctioneering, especially on the Internet, on television 
and by telephone; statistical information; cost price 
analysis. 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; housing agents; real estate 
management; leasing of real estate, building sites and 
commercial real estate; real estate appraisal; financial 
affairs, namely financial control of third party building 
schemes; aforesaid services also online. 
38 Media services, namely (cable) television and 
radio broadcasting, computer aided transmission of 
messages and images. 
41 Publication of texts; publication of electronic 
books and journals online (excluding advertising) with 
editorial content on the website of a publishing house. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858306 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509214 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 DE 304 33 148.1/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEP 

(730) Innehaver: 
 Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 53757, 

ST. AUGUSTIN/MENDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included in this class; films made of plastics for 
packaging; plastic films (elastic and adherent) for pallet 
packaging; packaging films made of plastics; packaging 
material made of cardboard; packaging material made of 
plastics, included in this class; garbage bags (made of 
paper or plastics); bubble packs made of plastics (for 
packaging). 
17 Plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes (not of metal); plastic films for agricultural 
purposes; packaging bags (wrappings, envelopes) made 
of rubber; padding material (for packaging) made of 
rubber or plastics; plastic films, except for packaging. 
20 Packaging containers made of plastic, as well 
as their parts; goods made of plastics, included in this 
class. 
21 Cups, not of precious metal; paper and plastic 
cups. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858313 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509216 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.29 DE 30461852.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

beautixx creative 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 beautixx creative 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Postfach 

83 01 01, 81701, 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 (included in this class); electric cleaning 
equipment for household use, including window cleaning 
devices and shoe cleaning devices, vacuum cleaners; 
parts for the aforementioned goods included in this class, 
in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter 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 for wrapping; 
remote control devices, signalling devices, controlling 
(supervision) devices and monitoring devices for 
household and kitchen machines and equipment; 
recorded and non-recorded machine-readable data 
carriers, such as magnetic data carriers for household 
appliances; electric apparatus for dispensing beverages 
or food, vending machines; data processing devices and 
data processing programmes for controlling and 
operating household appliances; parts for the 
aforementioned goods included in this class. 
11 Heating, steam producing and cooking devices, 
in particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing, and food and plate warming apparatus, 
immersion heaters; cooking pots, electric; microwave 
appliances, electric tea and coffee making apparatus; 
cooling devices, in particular refrigerators, freezers, 
combination apparatus for cooling and freezing, deep 
freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; 
dryers, in particular laundry dryers, tumble dryers for 
laundry use; hand dryers; hair dryers; 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 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 aforementioned goods included 
in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858315 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.27 BX 1059510 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TKF 

(730) Innehaver: 
 BV Twentsche Kabelfabriek, Spinnerstraat 15, 7481KJ, 

HAAKSBERGEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics. 
9 Electric cables and wires; cables of fibreglass; 
cables for data and telecommunication purposes; cables 
for electricity; telecommunication apparatus for 
connecting and switching purposes; electronic apparatus 
and instruments, not included in other classes. 
37 Installation, extension, adaption, reparation and 
restoration of apparatus and installations for cable 
networks, (tele)communications networks and for other 
networks; laying cables and pipelines; installation and 
maintenance of cable nets, central aerial systems and 
community aerial systems; technical information and 
consultancy in the field of installation and maintenance of 
hardware for telecommunication networks and/or other 
networks, whether or not for the transport of information; 
assembling of network components; improvement of 
networks and adaption of networks according to the 
wishes of consumers (installation of hardware); 
adaptation and updating of apparatus and hardware for 
networks according to the technical requirements for 
electronic transport of information; assembling of 
distribution boxes and control panels for steering 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858322 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509218 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 IE 2004/00936 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARBOLEUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARBOLEUM 

(730) Innehaver: 
 Austin Darragh, Tara Beg, Dunsany, COUNTY MEATH, 

IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Organic substances derived from biomass for 
use as or in the manufacture of transport fuels and/or 
platform chemicals; fertilisers; chemical products for use 
as or in the manufacture of fertilisers. 
4 Fuels, transport fuels; substances for use or as 
substitutes for fuels and/or transport fuels. 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations 
and substances. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858431 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509305 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 DE 304 46 852.5/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHOPZILLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHOPZILLA 

(730) Innehaver: 
 Shopzilla Inc, 12200 W. Olympic Blvd., Suite 300, 

CA90064, LOS ANGELES, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Promoting the sale of goods and services of 
others; Internet shopping services, including on-line 
consumer comparison services, particularly regarding 
prices of goods and services; business consultancy for 
consumers, namely providing ratings and reviews of 
businesses and products and services for use by 
consumers. 
38 Providing access to information on the Internet, 
namely ratings and reviews of businesses and products, 
and services for use by consumers; switching and rental 
of access time to databases that contain information on 
products and merchants on the Internet. 
42 Maintenance and updating of search engines 
for the Internet (regarding products and merchants on the 
Internet). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.13 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858609 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200509344 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Amro Biotech Plc, 1st Floor Sheraton House, Lower 

Road, WD35LH, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

chemical reagents for medical or veterinary purposes; 
chemical reagents for therapeutic and diagnostic 
purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical 
purposes; medicines. 
42 Chemical research; biotechnology research; 
contract research; scientific research; laboratory 
research; laboratory services; laboratory testing services; 
chemical analysis; technological research; advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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(111) Int.reg.nr: 0858693 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200509244 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARILLA PASSIONI ITALIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARILLA PASSIONI ITALIANE 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible 
oils and fats. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pasta, biscuits, pastry and confectionery, edible 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858773 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200509262 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.04 DE 305 12 937.6/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

JALISCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JALISCA 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.16 

(450) Kunngjøringsdato: 21/06, 2006.05.22 
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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.: 0769121A 
(210) Søknadsnr.: 200601531 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.02.27 
 

(540) Gjengivelse av merket 

ZAPPMOBILE 
(730) Innehaver: 

 Inquam (IP) Ltd, 93 Luton Road, AL53BA HARPENDEN 
HERTFORDSHIRE, GB 

 Innsiger: 
 Bruce Stanley Grunton (British) , 3 Gisborne Close, 

DE138NU YOXALL, STAFFORDSHIRE, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0848412 
(210) Søknadsnr.: 200505080 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.06 
 

(540) Gjengivelse av merket 

CLICKSAFE 
(730) Innehaver: 

 Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 
BURGDORF, CH 

 Innsiger: 
 Ares Trading SA , Chateau de Vaumarcus, 2028 

VAUMARCUS, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231063 
(210) Søknadsnr.: 200412140 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.03.06 
 

(540) Gjengivelse av merket 

BREEZES 
(730) Innehaver: 

 VRL International Ltd, Clifton House, Fort Street 
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Tour Africa Safaris AS , Postboks 2, 5357 FJELL, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 231095 
(210) Søknadsnr.: 200500345 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.03.06 
 

(540) Gjengivelse av merket 

(730) Innehaver: 
 Cerealia Foods AB, Snickervägen 9, 15381 JÄRNA, SE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 RHM Foods Ltd , Windsor, Berks. SL4 3 TG, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 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.: 229312 
(210) Søknadsnr.: 200411566 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.01.30 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Elektron AS, Storebotn Næringspark, 5300 KLEPPESTØ, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Elektra Entertainment Grop Inc ,  , US 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0681671 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200408415  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Remei AG 
Lettenstrasse 9 
6343 ROTKREUZ 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
23 Yarns and threads for textile purposes. 
24 Fabrics and textiles not included in other 
classes, including net curtains, curtains, household 
linen, bed and table linen, textile tapestries, bed covers 
and tablecloths. 
25 Clothing and hats made of textile materials. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0831768 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200409728  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Conergy AG 
Anckelmannsplatz 1 
20537 HAMBURG 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Measuring and control systems for renewable 
energy installations, excluding measuring control 
systems that are, or consist of computers, computer 
hardware, computer software, computer peripherals 
and other computer-related devices or components, but 
not excluding measuring and control systems that can 
only be provided with software by the manufacturer and 
do not contain interfaces for input devices or monitors. 
38 Providing of Internet services for the alerting 
of customers when exceeding predetermined 
measurement values in the field of renewable energy. 
42 Technical consulting and development of 
measuring and control systems for renewable energy 
installations, excluding technical consulting and 
development of measuring control systems that are or 
consist of computers, computer hardware, computer 
software, computer peripherals and other computer-
related devices or components, but not excluding 
technical consulting and development of measuring 
control systems that can only be provided with software 
by the manufacturer and do not contain interfaces for 
input devices or monitors. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0859334 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200509608  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

TMLP LLP 
Unit 5, Mountheath Industrial Park, George Street 
M259WB PRESTWICH, MANCHESTER 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Soaps, toiletries, cosmetics, hair care 
products; skin care products; bath lotions, deodorants, 
cleansers, moisturisers, perfumery, detergents, gels for 
use on the hair, non-medicated toilet preparations; 
dentifrices, shampoos, nail care preparations, 
antiperspirants, depilatory preparations, shaving soaps, 
cosmetic preparations for tanning the skin; eau de 
cologne, disinfectant soaps, deodorant soaps, stain 
removers, toilet waters; shaving preparations, hair 
waving preparations, hair setting preparations; cleaning 
preparations, shower preparations; preshaving and 
aftershaving lotions; creams, washing and bathroom 
preparations, body powder, toilet products; body care 
products, beauty care products; colouring matters, tints 
and lotions, all for the hair and the beard, hair bleaching 
preparations; preparation for the care of the body, 
emery boards, emery paper, emery cloth all for nail 
grooming; antiperspirant soap; bath salts, not for 
medical purposes; boot cream; boot polish; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; cosmetic 
essential oils; eye makeup; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; hair colorants; hair dyes, hair lotions; 
lotions for cosmetic purposes; makeup; makeup 
powder; makeup preparations; makeup removing 
preparations; beauty masks; medicated soap; nail 
polish; nail varnish; oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes and scents; perfumes; shaving preparations; 
shaving soap; shoe cream; shoe polish; shoe wax; 
suntanning preparations; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toiletries; nail 
varnish; nail varnish removing preparations; cosmetic 
dyes. 
9 Telecommunication installations, apparatus 
and instruments; telephone apparatus, telephones, 
mobile telephones, cordless telephones; telephone 
answering apparatus and instruments; paging 
apparatus; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; photographic 
apparatus and instruments; cameras; camera film; 
video cameras; camera lenses; camcorders; television 
apparatus and instruments; televisions; televisions for 
receiving satellite broadcasting; satellites and decoders; 
video apparatus and instruments; video recording 
machines; video disc players; combined television and 
VCR, television aerials; antennas; transformers; surge 
protectors; remote control apparatus; audio apparatus; 
audio systems; tuners; automatic playback machines; 
radio receivers; radio cassettes; CD radio cassettes; 
CD players; personal CD players; tape recorders; tape 
players; cassette decks; turntables; record players; 
graphic equalizers; headphones; speakers, loud 
speakers, earphone speakers, speaker cables; 
amplifiers; portable audio apparatus and instruments; 
radios, clock radios; karaoke machines, juke boxes; 
computers, lap-top and notebook computers, game 
computers; computer peripherals; apparatus for use 
with computers; computer terminals, visual display 
units; computer hardware, computer software; computer 
programs; disc drives; CD Roms; computer games; 
tapes, discs and floppy discs, all recorded with 
computer programs; video games; discs and tapes all 
for video games; games adapted for use with television 
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receivers; audio and video tapes and discs, all in pre-
recorded form; blank tapes for recording audio and 
video; compact discs; sound recordings; phonograph 
records, cassettes and discs; tapes for tape recorders; 
digital audio tapes; head cleaning tapes; cabinets and 
stands, all adapted for audio, video and television 
apparatus and instruments; electrical apparatus and 
instruments, all for office use; word processing 
apparatus and instruments; typewriting apparatus and 
instruments; photocopying apparatus and instruments; 
facsimile processing apparatus and instruments; 
calculating machines; scales; timers; controllers and 
keypads all for heating, ventilation, air conditioning, 
lighting and security; containers for microscope slides; 
magnets; encoded card and magnetic encoders; 
holograms, kaleidoscopes; magnifying glasses; 
pedometers; periscopes; batteries, battery chargers, 
battery boxes; plugs; hair waving apparatus; electric 
irons; electrolysis apparatus for personal use; electric 
hair curling apparatus; electric hair styling apparatus; 
electric steam curling sets; electrically heated hair 
curlers; binoculars; eyewear, spectacles, sunglasses, 
sports goggles and eyewear, swimming goggles; 
frames and lenses for spectacles and sunglasses; 
cases for spectacles and sunglasses; chains and cords 
for spectacles and sunglasses; protective clothing; knee 
pads, shields and protectors; elbow pads, shields and 
protectors; helmets; protective helmets; sports helmets 
and visors; protective glasses, sunglasses and goggles; 
protective clothing, headgear and footwear for use in 
sport; face shields; abdominal guards; mouth protectors 
(gum shields); life belts, jackets and buoys; floats for 
bathing and swimming; clothing for protection against 
accidents, radiation and fire; divers' apparatus; ear 
plugs; filters for respiratory masks; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; clocks (time 
recording devices); data processing apparatus; 
electronic games (adapted for use with television 
receivers and visual display units). 
16 Books, printed matter, pictures, posters, 
prints, graphic reproductions, writing implements, 
printed cards, postcards, stationery; glues; binders, 
bookbinding materials, greeting cards, ball pens, felt 
pens; nib pens, mechanical pencils; photographs, 
albums, toilet tissues, toilet paper, rolls of paper, all for 
use in the kitchen; serviettes, towels and wipes; napkins 
and table cloths; placements; address books, binder 
note books, clear books, loose leaf books, note books, 
spiral note books, stock books, word note books, book 
ends, paint brushes, calendars, diaries, photograph 
holders, instructional and teaching materials (other than 
apparatus); sign pens, pen stands, pencil stands, photo 
stands; stickers; adhesive tapes for household or office 
use, adhesive tapes for use in packing or wrapping, 
gummed tapes (stationery), marking tapes (stationery), 
self adhesive tapes for stationery or household 
purposes; periodicals, magazines, newspapers; 
transfers and decalcomanias, pen trays, pencil trays, 
manuals, wrappers; stationery; towels of paper; table 
linen of paper, face towels of paper; hygienic paper, 
handkerchiefs, writing paper; catalogues, brochures 
and leaflets; coasters; wrapping and packing materials 
of paper, card, cardboard, plastic or plastic film; parts, 
fittings and components for all the aforesaid goods; 
cheque book holders. 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; skins and hides; luggage, cases, trunks, 
travelling bags, travelling cases, carry-on luggage, 
overnight luggage, bags for travel accessories, shoe 
bags for travel and garment bags; briefcases, document 
cases and portfolios; school bags and school satchels; 
bags, holdalls, haversacks, backpacks, rucksacks, 
knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, tote 
bags, sports bags, athletic bags, beach bags, shopping 
bags, bags of leather for records, belt bags, toilet bags; 
hip pouches; belts; wallets, purses, pouches and key 
cases; baby and child carriers; camping bags; frames, 

fastenings and straps for umbrellas, parasols, luggage, 
bags, backpacks, rucksacks and knapsacks; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders 
made of leather; umbrellas, golf umbrellas, golf 
umbrella seats, parasols, canes and walking sticks; 
whips, harnesses and saddlery; parts and fitting for the 
aforesaid goods. 
25 Clothing; sportswear; footwear; sports shoes, 
trainers, boots, walking boots, football boots, shoes, 
cycling shoes; headgear; waterproof clothing and 
weatherproof clothing; thermal clothing; lightweight 
clothing; coats; sports clothing; jackets, anoraks, 
pullovers, trousers, shirts, t-shirts, cagoules, smock and 
salopettes; gloves, hats, balaclavas, socks, underwear 
and gaiters; parts for all the aforesaid goods. 
28 Gymnastics and sporting articles and 
apparatus; sporting articles for use in boxing, 
gymnastics, indoor and field athletics, and for use in 
playing the games of badminton, squash, grass and ice 
hockey, football, lacrosse, fives, table tennis, netball, 
bowls, lawn tennis, cricket, croquet, clock golf, quoits, 
discs and putting golf and water polo balls; balls for use 
in sports; toys, games, playthings, soft toys, novelties, 
souvenirs in the form of scale model vehicles; balloons; 
Christmas decorations; sporting articles; bags 
especially adapted to sports articles; electronic games; 
decorations for Christmas trees; miniature figurines, 
artificial Christmas trees and Christmas tree stands, 
parts, fittings and components for all the aforesaid 
goods; playing cards; automatic or coin free handheld 
computer games (other than those adapted for use with 
television receivers). 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0861344 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200510382  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Petrus Insurance Company Ltd 
P.O. Box 708 
GIBRALTAR 
ES 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0867457 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200513104  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Oase Outdoors ApS 
Kornvej 9 
7323 GIVE 
DK 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
18 Trunks, travelling bags, back packs and 
rucksacks. 
20 Sleeping bags for camping, air mattresses, 
not for medical purposes, self-inflating mattresses and 
foam pads; furniture (of wood or plastic), camping 
furniture; tent pegs, not of metal. 
22 Ropes, string, nets, tents, wind shields, 
awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, not included 
in other classes. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0873395 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200601167  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

SwissBit AG 
Industriestrasse 8 
9552 BRONSCHHOFEN 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
8 Pocket knives, pocket knives with integrated 
electronic components; all the aforesaid goods are of 
Swiss origin. 
9 Software, excluding games stored on a data 
medium; computer hardware and their accessories and 
peripherals not included in other classes, computer 
memory modules; electronic apparatus for recording 
and/or reproduction of sound and/or images; all the 
aforesaid goods are of Swiss origin. 
14 Goods made of precious metals and their 
alloys or plated with such materials not included in other 
classes; jewellery (accessories) with integrated 
electronic components; all the aforesaid goods are of 
Swiss origin. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 21/060, 2006.05.22 
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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.: 175743 
(151) Reg.dato: 1996.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.07.25 

(210) Søknadsnr: 19944190 
(220) Inndato: 1994.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter (ikke opptatt i andre klasser) samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling og kontroll, deler og 
komponenter (ikke opptatt i andre klasser) til ovennevnte 
varer av borsilikatglass; deler av vakuumanlegg, nemlig 
kjølefeller for vakuumanlegg; glassredskaper for 
vakuumteknikk for laboratorieformål, varer og deler (ikke 
opptatt i andre klasser) av borsilikatglass for 
laboratorieformål, nemlig varer av borsilikatglass i 
forbindelse med plast for laboratorieformål; 
laboratoriemåleredskaper, laboratorieredskaper av 
borsilikatglass for fysikalsk-kjemiske undersøkelser; 
apparater, instrumenter og deler (ikke opptatt i andre 
klasser) av borsilikatglass for vitenskapelige 
undersøkelser og analyser, nemlig laboratoriekar, 
mensurer (måleglass), måleredskaper og deres 
komponenter (ikke opptatt i andre klasser) 
10 Deler (ikke opptatt i andre klasser) av 
borsilikatglass for kirurgiske, medisinske og 
farmasøytiske instrumenter og apparater 

  
 
(111) Reg.nr.: 96583 
(151) Reg.dato: 1976.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.26 

(210) Søknadsnr: 123887 
(220) Inndato: 1975.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

PORTABULK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

16 Sekker av alle slag forarbeidet av papir eller 
plast. 

  
 
 



 overdragelser 2006.05.22 - 21/06

 

119 
 

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.: 137256 
(730) Tidligere innehaver: 
 International Diffusion Consommateurs SA BOURG DE 

PEAGE, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 LifeStand Vivre Debout, Rond-Point de Rosarge - 40, rue 

Palverne, 01700 LES ECHETS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138975 
(730) Tidligere innehaver: 
 Chaparral Steel CO, TX MIDLOTHIAN, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Chaparral Steel Investments Inc, 330 Ward Road, 

7606TX MIDLOTHIAN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 152813 
(730) Tidligere innehaver: 
 Delikat Fabrikker AS, 3001 DRAMMEN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170618 
(730) Tidligere innehaver: 
 Åkerlund & Rausing AB, Box 22, 22100 LUND, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Å&R Carton AB, Postboks 177, 22100 LUND, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175617 
(730) Tidligere innehaver: 
 Flex-Foot, INC, Aliso Viejo, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Ossur North America Inc, Aliso  Viejo Parkway, CA92656 

ALISO VIEJO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 191126 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Omega Pharma NV, Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, 

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

(111) Reg.nr.: 223499, 230777 
(730) Tidligere innehaver: 
 Barcom Labelling AS, Postboks 311, 1471 

LØRENSKOG, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Barcom Holding AS, Postboks 311, 1471 LØRENSKOG, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 224022, 224023, 223554 
(730) Tidligere innehaver: 
 IBC Euroform ApS, Blegedamsvej 104A, 2100 

KØBENHAVN, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 IBC Euroforum Norge AS, Postboks 1199 Sentrum, 0107 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, 

Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 22450, 54121, 116591, 140507, 145710, 

225840, 225870, 225871, 225872, 225873, 
225874, 226033 

(730) Tidligere innehaver: 
 Fiedler & Lundgren AB, Box 9041, 21376 MALMÖ, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 F&L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 39273, 41016, 71109, 73585, 75335, 

78737, 78700, 84217, 84574, 84575, 
90092, 103821, 102967, 102968, 102982, 
112126, 112486, 125010, 154121 

(730) Tidligere innehaver: 
 Hoechst AG, 65929 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Hoechst GmbH FRANKFURT AM MAIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2006.05.22 - 21/06

 

120 
 

Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 126836 
(210) Søknadsnr.: 19854121 
(730) Innehaver: Nederlandse Dassenfabriek Mic-ro 

Verkoop BV, Hoofdweg 48a, NL-
2908 LC Capelle a/d Ijssel, NL 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 228636 
(210) Søknadsnr.: 19854449, 19854839, 19912088, 

19957793, 19962822, 19966069, 
19979742, 199710695, 199802499, 
199901374, 199908822, 
200200617, 200410237 

(730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 137256 
(210) Søknadsnr.: 19881588 
(730) Innehaver: LifeStand Vivre Debout, Rond-Point 

de Rosarge - 40, rue Palverne, 
01700 LES ECHETS, FR 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173897 
(210) Søknadsnr.: 19944463 
(730) Innehaver: Royal Greenland A/S, Nuuk, 

Grønland, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173941 
(210) Søknadsnr.: 19950503 
(730) Innehaver: M-I LLC, 5950 North Course Drive, 

TX77072 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174328 
(210) Søknadsnr.: 19945304 
(730) Innehaver: Pfizer Health AB, 11287 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174892 
(210) Søknadsnr.: 19951254 
(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-

chome, Ohta-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 175509 
(210) Søknadsnr.: 19951784 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177387 
(210) Søknadsnr.: 19922749 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 191126 
(210) Søknadsnr.: 19979380 
(730) Innehaver: Omega Pharma NV, Venecoweg 26, 

9810 NAZARETH, BE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 212754 
(210) Søknadsnr.: 200107535 
(730) Innehaver: Progressive Holdings LLC, 3625 E. 

Coconino Ct., AZ85044 PHOENIX, 
US 

(740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 
LUNDAMO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 67169 
(210) Søknadsnr.: 84491 
(730) Innehaver: William Whiteley & CO, INC, 

Wilmington, DE, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 184393 
(210) Søknadsnr.: 85881, 86170, 86173, 109244, 

123054, 19761872, 19793380, 
19872846, 19958151, 19958152, 
19958153, 19961556, 19962961 

(730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 222709 
(210) Søknadsnr.: 86169, 87446, 19560643, 

19871438, 19960059, 19961558, 
19962963, 19966070, 19970847, 
19975772, 200304692 

(730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 221042 
(210) Søknadsnr.: 86168, 19823054, 19842368, 

19940776, 19957794, 19958154, 
19958155, 19958156, 19961557, 
200204468, 200302059 

(730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 68691 
(210) Søknadsnr.: 86718 
(730) Innehaver: General Motors Corp, 3044 West 

Grand Boulevard, Detroit, MI 48202, 
US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 69113 
(210) Søknadsnr.: 86343 
(730) Innehaver: Elf Aquitaine, Tour Elf, 2 place de la 

Coupole, La Défense 6, F-92400 
Courbevoie, FR 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
125094 2016.05.07 

125136 2016.05.07 

125173 2016.05.15 

125174 2016.05.15 

125175 2016.05.15 

125176 2016.05.15 

125383 2016.06.05 

125411 2016.05.29 

125452 2016.06.12 

125465 2016.06.12 

125470 2016.06.12 

125511 2016.06.19 

125559 2016.06.19 

125752 2016.07.10 

125765 2016.07.10 

125822 2016.07.24 

125898 2016.07.31 

125934 2016.07.31 

125935 2016.07.31 

126059 2016.08.14 

126131 2016.08.21 

126136 2016.08.21 

126146 2016.08.21 

126350 2016.06.05 

126669 2016.10.02 

127269 2016.12.05 

127545 2016.11.20 

13642 2016.07.12 

13788 2016.08.31 

14302 2017.03.11 

163169 2014.06.09 

171869 2016.04.03 

172273 2016.04.18 

172627 2016.04.25 

172685 2016.04.25 

172749 2016.05.02 

172773 2016.05.02 

172812 2016.05.02 

172868 2016.05.02 

172902 2016.05.09 

172936 2016.05.09 

172945 2016.05.09 

172969 2016.05.09 

172970 2016.05.09 

172979 2016.05.09 

173031 2016.05.09 

173073 2016.05.15 

173088 2016.05.15 

173107 2016.05.15 

173108 2016.05.15 

173192 2016.05.23 

173219 2016.05.23 

173583 2016.05.30 

173611 2016.05.30 

173644 2016.05.30 

173664 2016.05.30 

173681 2016.06.06 

173686 2016.06.06 

173765 2016.06.06 

173770 2016.06.06 

173776 2016.06.06 

173863 2016.06.06 

173897 2016.06.06 

173909 2016.06.06 

173952 2016.06.06 

174054 2016.06.13 

174066 2016.06.13 

174067 2016.06.13 

174073 2016.06.13 

174110 2016.06.13 

174143 2016.06.13 

174198 2016.06.13 

174225 2016.06.13 

174226 2016.06.13 

174233 2016.06.13 

174240 2016.06.13 

174328 2016.06.20 

174333 2016.06.20 

174334 2016.06.20 

174345 2016.06.20 

174352 2016.06.20 

174392 2016.06.20 

174397 2016.06.20 

174430 2016.06.20 

174485 2016.06.20 

174596 2016.06.27 
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(111) Reg.nr: 
 
 

     (180) Registreringen utløper: 

174599 2016.06.27 

174603 2016.06.27 

174625 2016.06.27 

174675 2016.06.27 

174746 2016.06.27 

174801 2016.06.27 

174892 2016.07.04 

174975 2016.07.04 

174980 2016.07.04 

174987 2016.07.04 

175017 2016.07.04 

175030 2016.07.04 

175031 2016.07.04 

175153 2016.07.11 

175182 2016.07.11 

175281 2016.07.11 

175314 2016.07.11 

175315 2016.07.11 

175316 2016.07.11 

175376 2016.07.18 

175492 2016.07.18 

175523 2016.07.18 

175564 2016.07.18 

175599 2016.07.18 

175617 2016.07.18 

175684 2016.07.18 

175699 2016.07.18 

175791 2016.07.25 

175871 2016.07.25 

175878 2016.07.25 

175947 2016.07.25 

176021 2016.08.01 

176202 2016.08.15 

176223 2016.08.15 

176226 2016.08.15 

176293 2016.08.22 

176471 2016.08.29 

176492 2016.08.29 

176505 2016.08.29 

176556 2016.08.29 

176619 2016.09.05 

176827 2016.09.19 

177187 2016.10.03 

177322 2016.10.10 

177683 2016.10.31 
  

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 
 

177843 2016.11.07 

177852 2016.11.07 

178205 2016.11.28 

178549 2016.12.05 

23935 2016.05.06 

24629 2016.08.28 

33320 2016.08.30 

33321 2016.08.30 

34124 2016.08.13 

34526 2016.11.20 

48273 2016.05.14 

69410 2016.07.05 

69955 2016.09.09 

95351 2015.12.04 

96386 2016.05.06 

96433 2016.05.13 

96436 2016.05.13 

96458 2016.05.13 

96722 2016.06.17 

96864 2016.07.08 

97008 2016.08.05 

97197 2016.04.29 

97511 2016.11.04 

97625 2016.11.18 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 20/06 ble det kunngjort feil 
ny innehaver i overdragelsen i reg.nr.  13732, 4056, 
196798 og 199293. Riktig innehaver er: 
Olivetti SpA 
Via G. Jervis, 77 
10015 IVREA 
IT 
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