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(210)  Søknadsnummer 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf 
varmerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 232676 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508929 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ActionPhoto International 

(730) Innehaver: 
 Actionphoto International AS , Tangen 16, 4070 

RANDABERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Reklamevirksomhet; markedsføring av 

tjenester på globalt datanettverk (internett) 
41 Filmproduksjon, videofilming, fotografering og 
fotografireportasjer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232677 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509456 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAARUD SÅ MÅ'RU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAARUD SÅ MÅ'RU 

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

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, marmelade, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige 
oljer og fett; tomatpure, tomatmasse og tomat juice; 
potetchips og snacks produkter basert på poteter, 
grønnsaker eller frukt; ristede, tørkede, saltede, krydrede 
eller smakstilsatte nøtter. 
30 Kaffe, kaffeerstatning, te, kakao samt drikker 
laget derav; sukker og søtningsmidler; mel og 
næringsmidler laget av korn, frokostblandinger, pasta og 
andre deigprodukter, pizza, piroger, paier, brød, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer inkludert sjokolade og 
søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og 
spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser, krydder, 
snackprodukter i form av popcorn og maischips samt 
snacksprodukter basert på korn, mais, ris, bygg, rug eller 
bakverk og konditorvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232678 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507290 
(220) Inndato: 2005.08.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEET THE ROBINSONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEET THE ROBINSONS 

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

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232679 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200504250 
(220) Inndato: 2005.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICOVEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICOVEL 

(730) Innehaver: 
 Schering-Ploug Ltd , Weystrasse 20, 6000 LUZERN 6, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232680 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200504251 
(220) Inndato: 2005.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VINCINCRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VINCINCRA 

(730) Innehaver: 
 Schering-Ploug Ltd , Weystrasse 20, 6000 LUZERN 6, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232681 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508924 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAPRAPAT SENTERET 

(730) Innehaver: 
 Naprapatsenteret , Postboks 8782, Youngstorget, 0028 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 

veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer; 
ortopediske artikler ; fysikalske apparater for medisinsk 
bruk; medisinske apparater for fysiske øvelser; 
massasjeapparater; spesialmøbler for medisinsk bruk. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangering, organisering og/eller ledelse av praktiske 
seminarer, kurs, konferanser; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; fysisk trening; 
treningsleirtjenester. 
44 Medisinske tjenester; naprapattjenester; 
fysioterapitjenester; kiropraktortjenester; klinikker; 
massasje; veterinære tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232682 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200504275 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MY TALK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MY TALK 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232683 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200504276 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART TALK 

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232684 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509480 
(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:  
 Krogh Optikk se forskjellen 

(730) Innehaver: 
 Krogh Optikk AS , Postboks 377, Sentrum, 0102 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oppløsningsmidler for kontaktlinser, 

rensepreparater for kontaktlinser. 
9 Optiske apparater og instrumenter, briller; 
solbriller; brilleglass; kontaktlinser; brilleinnfatninger; 
brilleinstrumenter; brilleetuier; etuier for kontaktlinser. 
10 Kirurgiske apparater og instrumenter, 
oftalmometer; oftalmoskop. 
40 Sliping og polering av optiske glass. 
44 Optikervirksomhet herunder synsundersøkelser 
og synshjelp; synskirurgi. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232685 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200506204 
(220) Inndato: 2005.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO SERVICE 

(730) Innehaver: 
 HSI Service Corp , 220 Continental Drive - Suite 115, 

DE19713 NEWARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

medisinske, dentale og veterinære instrumenter og utstyr.
42 Vedlikehold, reparasjon og feilsøking samt 
diagnostiske tjenester knyttet til medisinsk, dental og 
veterinær teknologi, nemlig computer software 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232686 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509410 
(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:  
 TAS Takstmannringen AS EIENDOMSERTIFIKAT FOR 

BOLIG NÆRING OG INDUSTRI 
(730) Innehaver: 

 Takstmannringen AS , Floraveien 30, 2007 KJELLER, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Svein Skuseth, Riisalleen 18, 2007 KJELLER, NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232687 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509490 
(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:  
 EMBARÉ 

(730) Innehaver: 
 Embaré Indústrias Alimenticias SA , Avenida Brasil, 241, 

33590-000 LAGOA DA PRATA, MINAS GERAIS, BR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Konditorivarer og konfektyrer, nemlig nougat, 

myke karameller, toffe, godterier, sjokolade, karameller, 
myk sjokolade, glukose og kjærlighet på pinne. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232688 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509520 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 for sjømat Helgeland sjømatfestival 

(730) Innehaver: 
 Helgeland Arrangement AS , Postboks 84, Torolv  

Kveldulfsonsgate 35, 8801 SANDNESSJØEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdannelsesvirksomhet,opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet,sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232689 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507315 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIRTUA PRO FOOTBALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIRTUA PRO FOOTBALL 

(730) Innehaver: 
 KK Sega d/b/a Sega Corp , 2-12, Handea 1-chome, 

Ohuta-ku, 144-0043 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for videospill; programmer for 

computerspill; spillprogrammer for bruk med håndholdte 
spillemaskiner; mobiltelefoner og videospillmaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232690 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507298 
(220) Inndato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELEN KELLER 
COMMUNICATIONS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELEN KELLER COMMUNICATIONS 

(730) Innehaver: 
 Andreas Aareskjold, Sjøstrand 6, 3210 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser, bøker, 
flygeblad, frimerker, geografiske kart, grafiske trykk, 
graveringer, hilsningskort med musikk, håndbøker, 
kataloger, litografier, malerier (innrammet eller ikke), 
plakater, postkort, publikasjoner, sangbøker, tegninger, 
tidsskrifter; materialer for bokbinding; fotografier, bilder, 
billetter; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
public relation (PR-virksomhet); utleie av 
reklamemateriale og reklameplass. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; artistopptredener, utgivelse og utlån av bøker, 
digital bildebearbeidelse, filmstudioer, filmproduksjon, 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram, fotografering, 
klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), 
orkestervirksomhet, oversettelsesvirksomhet, 
sceneoppførelser, showoppsetninger, 
tekstforfattervirksomhet, videobåndredigering, 
yrkesveiledning. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling related dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; industriell design, 
industriell formgivning, forvaltning av forfatterrettigheter, 
grafisk formgivning, opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre, overvåkning av immaterielle 
rettigheter, rådgivning for immateriell eiendomsrett, 
webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider). 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 



 registrerte varemerker 2006.05.29 - 22/06
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(111) Reg.nr.: 232691 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200505895 
(220) Inndato: 2005.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONG NECK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONG NECK 

(730) Innehaver: 
 Long Neck Wines Ltd , Suites 41/42 Victoria House, 26 

Main Street,  , GI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker; vin, sprit; likør. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232692 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508933 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 rogs:oslo rett og slett 

(730) Innehaver: 
 Rett og Slett Design AS , Ormøybakken 28, 0198 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232693 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507318 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIS-FIX READY RICE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RIS-FIX READY RICE 

(730) Innehaver: 
 Herba Germany GmbH , Poststrasse 33, 20354 

HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Ris. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232694 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507314 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROPICAL POWER 

(730) Innehaver: 
 Unilever NV , Postbus 760, 3000DK ROTTERDAM, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; 
cologne; velduftende toalettvann; parfymert kropps-
spray; oljer, kremer og losjoner for huden; barberskum; 
barber-gels; losjoner til bruk før og etter barbering; 
talkumpudder; bade og dusj-preparater; hår-losjoner; 
tannpussemidler; ikke medisinerte munnskyllemidler; 
deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; ikke 
medisinske toalettpreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232695 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508938 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTREPID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTREPID 

(730) Innehaver: 
 Alcon Inc , Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Oftalmiske medisinske og kirurgiske apparater 
og utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232696 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507572 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILD ORANGE WAVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WILD ORANGE WAVE 

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

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk, toalettpreparater og -produkter for 

pleie og rensing av hud og hår. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232697 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200502361 
(220) Inndato: 2005.03.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISA 

(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:  
 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232698 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508941 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUHS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUHS 

(730) Innehaver: 
 Ruhs AS , Thomas Heftyesgt. 56, 0267 OSLO, NO 

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

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

 26 Parykker; hårtupeer; kunstig hår; løshår; 
kunstig barter og skjegg; hårdeler; hårbøyler, hårbånd; 
hårnett; hårnåler og -spenner; dekorativ hårpynt. 
35 Salg av parykker, hårtupeer, hårerstatning, 
kunstig hår, løshår, løsbarter og -skjegg, hårdeler, 
hårbøyler, hårbånd, hårnett, hårnåler og -spenner, 
dekorativ hårpynt, pleieartikler for parykker og løshår, 
hårføhnere, hårklippemaskiner, øvelseshoder og 
øvelsesutstyr, dampsteamer, krølltenger, lokketenger, 
kreppjern, glattejern, annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 
44 Frisørsalonger; hårimplantasjon; 
parykksalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie 
for mennesker eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232699 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507573 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERRY BREEZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERRY BREEZE 

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

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Kosmetikk, toalettpreparater og -produkter for 

pleie og rensing av hud og hår. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232700 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200411103 
(220) Inndato: 2004.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARRATECH 

(730) Innehaver: 
 Marratech AB , Box 6791, 11385 STOCKHOLM, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Konsulenttjenester for forretnings- og 
foretaksvirksomhet. 
41 Utdannelse. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232701 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509658 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BECEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BECEL 

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetiske preparater, ernæringssupplement, 
særlig dietetisk margarin for medisinsk bruk. 
29 Pølser, posteier og kjøttpålegg; margarin, 
smør, matfett og stekefett, ost og osteprodukter, skjørost, 
melk og melkeprodukter, skummet melk, melk laget av 
soya, meieriprodukter, yoghurt, fløte, krem, rømme, 
kunstig krem og -fløte og -ost; egg; syltetøy; geleer, 
eggepulver, spiselige oljer og fett. 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kunstig kaffe, mel og tilberedninger laget av 
kornprodukter, brød, kjeks, kaker og konditorvarer, iser; 
honning, sirup og melasse; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, soya saus; salatdressing; majones; 
sauser; krydder, is. 
32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer inneholdende 
fruktjuice og melk, kjernemelk eller yoghurt. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232702 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507594 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONETOUCH ULTRAEASY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ONETOUCH ULTRAEASY 

(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 Teststrimler for 

blodsukkerovervåkningsinstrumenter. 
10 Blodsukkerovervåkningsinstrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232703 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509712 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STOPLIGHT 

(730) Innehaver: 
 StopLight AS , Postboks 4692 Nydalen, 0405 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater eller instrumenter til regulering eller 

kontroll av elektrisitet. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232704 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508140 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DP 

(730) Innehaver: 
 Assa AB , Box 371, 63105 ESKILSTUNA, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Låser, låssylindere og nøkler; sluttstykker; dør- 
og vindusbeslag av metall; deler til alle forannevnte 
varer. 
9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske 
låser, låssylindere og nøkler; nøkkelkort og nøkkelbrikker; 
elektriske sluttstykker; elektriske apparater til bruk for 
låser: enheter for programmering av låser, sylindere og 
nøkler; deler til alle forannevnte varer; software til bruk 
med de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232705 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508139 
(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:  
 dp 

(730) Innehaver: 
 Assa AB , Box 371, 63105 ESKILSTUNA, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Låser, låssylindere og nøkler; sluttstykker; dør- 
og vindusbeslag av metall; deler til alle forannevnte 
varer. 
9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske 
låser, låssylindere og nøkler; nøkkelkort og nøkkelbrikker; 
elektriske sluttstykker; elektriske apparater til bruk for 
låser: enheter for programmering av låser, sylindere og 
nøkler; deler til alle forannevnte varer; software til bruk 
med de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232706 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509666 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWINKLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWINKLE 

(730) Innehaver: 
 Cubus AS , Postboks 254, 1377 BILLINGSTAD, NO 

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

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

35 Salg av klær og fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232707 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200507595 
(220) Inndato: 2005.08.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

J-WATCHER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 J-WATCHER 

(730) Innehaver: 
 JohnsonDiversey Inc , P.O. Box 902, WI53177-0902 

STURTEVANT, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Elektronisk sensor til bruk for å fastsette nivået 
av vaskemiddel i oppvaskmaskiner og vaskemaskiner for 
tøy. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232708 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200506489 
(220) Inndato: 2005.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LERKENDAL LIVE 

(730) Innehaver: 
 Rosenborg Ballklub , 7492 TRONDHEIM, NO 

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232709 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200506504 
(220) Inndato: 2005.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LERKENDAL LIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LERKENDAL LIVE 

(730) Innehaver: 
 Rosenborg Ballklub , 7492 TRONDHEIM, NO 

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232710 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509672 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(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: 
 Sigurd Homstvedt AS , c/o Panorama AS, Serviceboks 

750, 4809 ARENDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Knivsmedvarer; kniver, skjeer og gafler. 

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; gullsmed-, sølvsmed- plett- 
og platinavarer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232711 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509715 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HASTA LA VISTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HASTA LA VISTA 

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

SE 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232712 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509718 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMPUS 4 KOMMERCE 

(730) Innehaver: 
 Campus Kjeller AS , Boks 102, 2027 KJELLER, NO 

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

bedrifter 
36 Finansiell virksomhet 
42 Juridiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232713 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508137 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEZARTYS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEZARTYS 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232714 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200509669 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Christiania Transport-Bureau a/s 

(730) Innehaver: 
 Christiania Transport Bureau , Ensjøvn. 12, 0655 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transportvirksomhet; flyttebyråer; organisering, 

innpakning og lagring av varer; spedisjonstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232715 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508136 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEZARTES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEZARTES 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232716 
(151) Reg.dato.: 2006.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.18 

(210) Søknadsnr.: 200508916 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK 

(730) Innehaver: 
 Western Union Holdings Inc , 6200 South Quebec Street, 

CO80111 GREENWOOD VILLAGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232717 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509668 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Key of Heaven 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; compactdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle for bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
televisjonsprogrammer; audio- og videoprogrammer; 
solbriller; briller; solbrille- og brilleinnfatninger; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, tidsskrifter; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy, håndholdte elektroniske 
spill. 
41 Tilveiebringelse av online underholding; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232718 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509671 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UBER QUIZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UBER QUIZ 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

videospillapparater; computerspillkonsoller; computer- og 
videospill; computer- og videospillprogrammer; computer 
software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; 
kassetter; magnetiske datamedia; compactdisker; 
videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; 
kinematografiske filmer; elektroniske apparater og 
instrumenter alle for bruk ved computer- og videospill; 
optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; 
televisjonsprogrammer; audio- og videoprogrammer; 
solbriller; briller; solbrille- og brilleinnfatninger; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 
16 Bøker, håndbøker, trykksaker, tidsskrifter; 
skrivesaker. 
28 Leker, spill og leketøy, håndholdte elektroniske 
spill. 
41 Tilveiebringelse av online underholding; 
tilveiebringelse av computer- og videospill og computer- 
og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller 
via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232719 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508908 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 m mey 

(730) Innehaver: 
 Mey Icki Sanayi ve Tricaret Anonim Sirketi , Buyrkdere 

Caddesi No: 71, Kat: 2 maslak Sisli,  ISTANBUL, TR 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, inkludert 
preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, 
mandelmelk (drikke); ikke-alkoholholdige aperitiffer, øl, 
vørterøl; alkoholfrie drikker; preparater for fremstilling av 
alkoholfrie drikker; alkoholfri sider; alkoholfrie cocktails; 
pastiller for musserende drikker, pulver for musserende 
drikker, essenser for fremstilling av drikker, ikke-
alkoholholdige fruktekstrakter, alkoholfrie fruktjuicer 
(drikke), fruktjuicer, alkoholfri fruktnektar, ingefærale, 
ingefærøl, ugjæret druemost; humleekstrakt for 
fremstilling av øl; isotoniske drikker, energidrikker, 
limonade, preparater for fremstilling av likører, 
litiumoksidvann; maltøl, maltøl vørtermalt, peanøttmelk 
(drikke); preparater for fremstilling av mineralvann, most, 
mandelmelk, sarsaparilla (drikke), selters, 
bruspulverdrikke, sodavann, sorbet som drikke, siruper 
for drikke, sirup for limonade, bordvann, tomatjuice 
(drikke), grønnsaksjuice (drikke), vann, mysedrikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder 
risbrennevin, alkoholessenser, alkoholekstrakter, anis 
(likør), anisette (likør), alkoholholdige aperitiffer, 
arak/arrack, raki, alkoholholdige drikker med frukt, 
destillerte drikker, bitter, brandy, sider, alkoholholdige 
cocktails, curacao, alkoholholdige drikker som fremmer 
fordøyelsen ("digesters"); alkoholholdige fruktekstrakter, 
gin, hydromel (honning og vann som gjæres til mjød); 
kirsch (brennevin med/av kirsebær); likører, 
peppermyntelikører, pærevin, piquette (alkoholholdig 
drikke), rom, sake, sprit, vodka, whisky, vin. 
43 Bartjenester, kafetjenester, kafeteriatjenester, 
kantinetjenester, catering i forbindelse med mat og 
drikke; utleie av stoler, bord, duker, glass; tjenester 
vedrørende restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232720 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508910 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.07 US 78/581,792 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPORTS-CLUSTER GREEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORTS-CLUSTER GREEN 

(730) Innehaver: 
 Musco Corp , 100 1st Avenue West, IA52577 

OSKALOOSA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske lysledninger og lysstrømkretser; 

apparater og software for bruk i trådløs fjernkontroll av 
lyssystemer for store områder. 
11 Elektriske belysningsinstallasjoner og 
lysarmaturer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232721 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508915 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WUIB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WUIB 

(730) Innehaver: 
 Western Union Holdings Inc , 6200 South Quebec Street, 

CO80111 GREENWOOD VILLAGE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232722 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509697 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORANJO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORANJO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige coctailblandinger/-drikker. 

33 Alkoholholdige coctails/drikker; tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232723 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508937 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVANTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AVANTRA 

(730) Innehaver: 
 Alcon Inc , Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Oftalmiske farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232724 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509700 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TROPIÑA 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige coctailblandinger/-drikker. 

33 Alkoholholdige coctails/drikker; tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232725 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200506858 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 4256 DIVAS CLOTHING 

(730) Innehaver: 
 Edvina AS , Storgata 18, 3210 SANDEFJORD, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232726 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200506859 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 4256 DIVAS CLOTHING 

(730) Innehaver: 
 Edvina AS , Storgata 18, 3210 SANDEFJORD, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232727 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509662 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 L D 

(730) Innehaver: 
 Gallaher Ltd , Members Hill, Brooklands Road, KT130QU 

WEYBRIDGE, SURREY, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakk, enten behandlet eller ubehandlet; 

røketobakk, pipetobakk, håndrullet tobakk, rulletobakk, 
tyggetobakk, skrå; sigaretter, sigarer, sigarillos; 
substanser for røyking solgt separat eller blandet med 
tobakk, ingen for medisinske eller helbredende formål; 
snus; røkeartikler inkl. i klasse 34; sigarettpapir, 
sigarettmunnstykke og -holdere og fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232728 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509727 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITRICO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CITRICO 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige coctailblandinger/-drikker. 

33 Alkoholholdige coctails/drikker; tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232729 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509686 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOHINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOHINI 

(730) Innehaver: 
 Cubus AS , Postboks 254, 1377 BILLINGSTAD, NO 

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

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

35 Salg av klær og fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232730 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508135 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIRIPTUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIRIPTUDE 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232731 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200506455 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 G 

(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  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232732 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200407433 
(220) Inndato: 2004.07.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEWALT GUARANTEED TOUGH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEWALT GUARANTEED TOUGH 

(730) Innehaver: 
 The Black & Decker Corp , 701 East Joppa Road, 

MD21286 TOWSON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 

for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner 
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. 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232733 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509690 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 lotte 

(730) Innehaver: 
 Leiepakking AS , Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Sprøstekt løk, mykstekt løk, bløtstekt løk 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232734 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200409490 
(220) Inndato: 2004.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GD Geo Design 

(730) Innehaver: 
 Geosystems ANS , Postboks 67, 7331 LØKKEN VERK, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Kunstgjenstander og skulpturer av uedle 
metaller. 
14 Kunstgjenstander og skulpturer av edle 
metaller. 
19 Kunstgjenstander og skulpturer av stein. 
21 Kunstgjenstander og skulpturer av glass. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232735 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200507665 
(220) Inndato: 2005.08.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEPRO 

(730) Innehaver: 
 Hepro AS , Øvermoan 9, 8250 ROGNAN, NO 

(740) Fullmektig: 
 An-Design Avisa Nordland , Storgata 38, 8002 BODØ, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Hjelpemidler for bevegelseshemmende. 
12 Kjøretøy for bevegelseshemmende. 
20 Møbler for bevegelseshemmende. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232736 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200507566 
(220) Inndato: 2005.08.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE LORD OF THE RINGS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE LORD OF THE RINGS 

(730) Innehaver: 
 The Saul Zaentz Co dba Tolkien Enterprises , 2600 

Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Kullsyreholdige fruktjuicer; kullsyreholdig vann; 

ale (overgjæret øl); aloe vera-drikker; øl; coladrikker 
(mineralvann); drikkevann; energidrikker; smakssatt 
vann; fruktdrikker; mineralvann med fruktsmak; 
fruktjuicekonsentrater; fruktjuicer; drikker med fruktsmak; 
isotoniske drikker; limonade; maltøl; maltlikør (øl eller 
ale); mineralvann; alkoholfritt øl; ikke- alkoholholdige 
drikker inneholdende fruktjuicer; ikkealkoholholdige 
drikker med tesmak; ikkealkoholholdige drikker, nemlig 
kullsyreholdige drikker; ikke-alkoholholdige 
cocktailmikser; ikkealkoholholdige fruktekstrakter for bruk 
ved fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige 
fruktjuicedrikker; ikke-alkoholholdige maltdrikker; ikke- 
alkoholholdige leskedrikker av malt; ikke- alkoholholdige 
viner; kininvann; selters; smoothies (drikker); sodavann; 
leskedrikker; leskedrikker smakssatt med te; leskedrikker, 
nemlig kullsyreholdige leskedrikker, lavkaloridrikker, 
ikkekullsyreholdige leskedrikker; sportsdrikker; kildevann; 
porterøl; søt cider; saft for drikker; saft for fremstilling av 
leskedrikker; tomatjuice (drikk); grønnsakjuice (drikk). 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232737 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200507760 
(220) Inndato: 2005.08.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.24 US 78/574,677 

2005.02.24 US 78/574,684 
2005.02.24 US 78/574,691 
2005.02.24 US 78/574,695 

(540) Gjengivelse av merket: 

INOVIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INOVIO 

(730) Innehaver: 
 Genetronics Inc , 11494-A Sorrento Valley Road, 

CA92121-1318 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

kreft og for vaksinasjoner. 
10 Medisinske apparater til brok ved levering av 
medikamenter eller gener til celulære strukturer ved hjelp 
av elektroporasjon. 
16 Hefter og brosjyrer med informasjon innen 
genterapi, onkologi, og levering av medikamenter. 
42 Medisinsk forskning innen genterapi, onkologi 
og levering av medikamenter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232738 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200506515 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 soft walk 

(730) Innehaver: 
 Euro Sko Norge AS , Solgaard Skog 86, 1539 MOSS, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232739 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200501429 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(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: 
 Fargene er svart, oransje og hvit. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABEO 

(730) Innehaver: 
 Abeo AS , Vika Artium, Munkedamsveien 45 D, 0250 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Commando Group AS , Karl Johans gate 12 B, 0154 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Konsulenttjenester innenfor tjenesteområdene 

IKT-arkitektur og -integrasjon, identitetshåndtering og 
sikkerhet, strategi og prosess. Prosjektledelse av større 
infrastruktur prosjekter og endringsprosesser. 
37 Installasjon og vedlikehold av IKT-løsninger. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, og 
forskning og utvikling relatert dertil; rådgivning, design og 
utforming av IKT-løsninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232740 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508119 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRAGONFLY Therapeutic Retreat 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Dragonfly Therapeutic Retreat Co Ltd , Room 

102, 20 Donghu Road,  XUHUI DISTRICT, SHANGHAI, 
CN 

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

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

 44 Helsetjenester, kiropraktor (kiropraktikk), 
konsultasjon i farmasøytiske spørsmål, 
skjønnhetssalonger, frisørsalonger, massasje, 
manikyrtjenester, landskapsarkitekter, optikervirksomhet, 
utleie av sanitæranlegg, dyrestell [klipping, strigling], 
tyrkiske bad, veterinærtjenester, hygiene- og 
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr, jordbruk, 
hagedyrking og skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232741 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509755 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 se forskjellen 

(730) Innehaver: 
 Krogh Optikk AS , Postboks 377, Sentrum, 0102 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Oppløsningsmidler for kontaktlinser; 

rensepreparater for kontaktlinser. 
9 Optiske apparater og instrumenter; briller; 
solbriller; brilleglass; kontaktlinser; brilleinnfatninger; 
brilleinstrumenter; brilleetuier; etuier for kontaktlinser. 
10 Kirurgiske apparater og instrumenter; 
oftalmometer; oftalmoskop. 
40 Sliping og polering av optiske glass. 
44 Optikervirksomhet herunder synsundersøkelser 
og synshjelp; synskirurgi. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232742 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509759 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lacrosse 

(730) Innehaver: 
 Lacrosse AS , Bygdøy Alle 54, 0265 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler. 

25 Klær. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232743 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508134 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONGRAF 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232744 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200509761 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMB 

(730) Innehaver: 
 Smb AS , Tempevn 35, 7037 TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bedriftsrådgivning; reklamevirksomhet; bistand 

ved forretningsledelse. 
36 Forsikringsagentur og -formidling; finansiell 
virksomhet; meglervirksomhet ved varekjøp. 
42 Tjenester for å fremskaffe brukertilgang til 
datamaskiner for forretningsledelse, administrasjon og 
regnskap. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232745 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508133 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONAGRAF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LONAGRAF 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232746 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508132 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRELLAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRELLAST 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232747 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508131 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRELASTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRELASTA 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232748 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200508130 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRELLASTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRELLASTA 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 
10 Medisinske innretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232749 
(151) Reg.dato.: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Søknadsnr.: 200406334 
(220) Inndato: 2004.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 COBRA 

(730) Innehaver: 
 Köttimporten i Scandinavien AB , Enehagsvägen 38, 

44157 ALLINGSÅS, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kjøtt og kjøttvarer [bearbeidet]. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232750 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200502132 
(220) Inndato: 2005.03.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIRKLAND Signature 

(730) Innehaver: 
 Costco Wholesale Corp , 999 Lake Drive, WA98027 

ISSAQUAH, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

antihistaminer; hostemikstur; preparater for behandling 
av forkjølelser; midler for lindring av kongestion (økt 
blodtilførsel); allergimedisiner; sovemedisiner; 
farmasøytiske preparater i form av oppkvikkende midler 
(koffeintabletter); avføringsmidler; hemorroidepreparater; 
laksativer; stikkpiller; diaremedisiner; farmasøytiske 
preparater i form av apetittundertrykkende midler; 
syrenøytraliserende midler; farmasøytiske preparater mot 
halsbrann; laktase enzym fordøyelsesfremmende tilskudd 
(laktoseintollerans-preparater); medisinsk lotion, 
hudvann, kremer og salver; medisinske hudpleie 
preparater; medisinsk leppebalsam; medisinsk 
munnvann; antibakterielle salver; hårvekststimulerende 
midler (topisk dermatologisk behandling av skallethet); 
preparater for diagnostisering av graviditet; dietiske 
stoffer for medisinsk bruk, medisinske urter; urteteer; 
vitamin- og mineraltilskudd; vitamin- og 
ernæringstilskudd, urtetilskudd; kosttilskudd; dietiske 
drikker for medisinsk bruk; fiskeoljer; nærende 
tilsetninger i form av fiskebrusk; nærende tilsetninger i 
form av glucosamine chondroitin; nærende tilsetninger i 
form av bi pollen; sanitære preparater, forhåndsfuktede 
sanitære servietter; medisinsk sjampo; medisinske 
hudrensemidler; materialer for forbinding, bandasjer; 
førstehjelpsskrin (fylt); mat for babyer (spedbarnsmat); 
produkter for inkontinens; sanitære bind og tamponger; 
rensepreparater og oppløsningsmidler for kontaktlinser; 
universale desinfeksjonsmidler; soppdrepende midler; 
ugressdrepende midler; insektsdrepende midler. 
8 Verktøy og redskaper [manuelt drevne]; bestikk 
(kniver, gafler og skjeer); plastbestikk; kjøkkenkniver; 
barberredskaper; manikyr- og pedikyr-sett; 
sliperedskaper [hånddrevne]. 
9 Elektriske, fotografiske, optiske apparater og 
instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing og 
livredning; apparater for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
plater og disker for innspilling og opptak; regnemaskiner; 
brannslukningsapparater; kameraer, inkludert 
videokameraer; batterier (alle slag, inkludert batterier for 
kjøretøyer); briller og solbriller og tilbehør til disse (linser, 
innfatninger, brillehus, optiske rengjøringsmidler for 
rengjøring, behandling og vedlikehold av briller); 
videotape og -kassetter; beskyttelseshjelmer; røyk og 
C02-detektorer; hansker for industriell bruk. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke inkludert i andre klasser; papirprodukter for 
husholdningsbruk; toalettpapir; ansiktsservietter; 

papirlommetørklær; håndklær av papir; ansiktshåndklær 
av papir; engangs babybleier og bleiebukser; engangs 
rengjøringsservietter; servietter; gavepapir og papir; 
kalendere; kopipapir; printerpapir; digital-fotopapir; 
skrivesaker; lykkønskningskort; lim for kontor eller 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
materialer av plast for innpakning (ikke inkludert i andre 
klasser); søppelposer; søppelposer av plast; hageposer 
av plast; plastposer for søppelkompressorer; plast til 
innpakning av matprodukter; dag-planleggere og 
dagbøker; fotoalbum; bilder. 
20 Møbler; kontormøbler; speil; bilderammer; 
varer av tre, kork, sivrør [flettemateriale], rør, kurv 
(flettverk), gips, harpiks og erstatninger for disse 
materialer, eller plast (ikke inkludert i andre klasser); 
kurver, ikke av metall; små figurer, statuetter og 
dekorative skulpturer av tre, voks, sivrør [flettemateriale], 
rør, kurv (flettverk), gips, harpiks, eller plast; dekorative 
artikler for jul og høytider laget hovedsakelig av plast, 
harpiks, gips eller tre, nemlig små figurer, statuetter, 
modeller og bordpynt (ikke inkludert i andre klasser); 
puter; hodeputer; senger for kjæledyr; kurver og kasser 
for kjæledyr. 
21 Husholdnings- eller kjøkkenredskaper og 
beholdere, ikke av edelt metall; sikter, siler og dørslag; 
dampkoke-kurver; servise; boller [husholdning]; 
blandeboller; kopper; kokeredskaper, nemlig gryter, 
panner, kokekjeler, woker, stekepanner, kokegryter, 
grytelokk og kasseroller; koster (ikke malekoster); 
rengjøringsartikler; tørre og forhåndsfuktede engangs-
rengjøringskluter med desinfiserende egenskaper; 
mopper; hansker til hagearbeid; engangshansker av 
lateks, plast, og/eller gummi for generell bruk; glasstøy, 
porselen og pottemakervarer, ikke inkludert i andre 
klasser; figurer og statuetter av keramikk, porselen, 
pottemakervarer, eller glass; dekorative artikler for jul og 
høytider laget hovedsakelig av keramikk, porselen, 
pottemakervarer eller glass, nemlig små figurer, 
statuetter, skulpturer, borddekorasjoner, 
miniatyrlandsbyer og julekrybber; engangs-kluter tilsatt 
rengjøringsmidler; tørre engangs-kluter. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; strømper; 
strømpebukser; sokker; undertøy; nattøy; badekåper; 
shorts; bukser; dongeribukser; dresskjorter; 
hverdagsskjorter; topper; t-skjorter; gensere; vester; 
svømmetøy; regntøy; yttertøy; jakker; sportssko; dressko; 
skjerf. 
28 Spill, leker og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler ikke inkludert i andre klasser; treningsutstyr; 
julepynt og juledekorasjoner for juletrær (unntatt lys og 
konfektkyrer); bjeller for juletrær; julekranser; kunstige 
juletrær;  juletreføtter; dukker; snøglober; vannglober; 
leketøy for kjæledyr; dekorative juledukker av tøy 
inkludert julenisser, engler, alver og reinsdyr. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232751 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200509763 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 norsk drivkraft 

(730) Innehaver: 
 Agder Energi AS , Serviceboks 603, 4606 

KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Industrielle oljer og gasser. 

36 Finansielle tjenester. 
38 Tele- og datakommunikasjonstjenester. 
39 Energidistribusjon, informasjon om distribusjon 
av energi. 
40 Energiproduksjon, informasjon om produksjon 
av energi. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232752 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200402746 
(220) Inndato: 2004.03.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LANE DEPARTURE WARNING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LANE DEPARTURE WARNING 

(730) Innehaver: 
 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan 

Motor Co Ltd) , No 2 Takaracho, Kanagawa-ku,  
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

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

 9 Nautiske, geodetiske, elektriske og 
kinematografiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
brannslukningsapparater; deler og tilbehør for alle 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232753 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200508917 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.08 US 78/582,656 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGILENT INSTAPIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AGILENT INSTAPIN 

(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 Elektronisk test-, signallerings- og 

målesystemer, utstyr og deler dertil; computer hardware 
og software for testing av integrerte kretser. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232754 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200508127 
(220) Inndato: 2005.08.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SATIN SMOOTHIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SATIN SMOOTHIE 

(730) Innehaver: 
 Mary Kay Inc , 16251 Dallas Parkway, TX75379-9045 

DALLAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Skrubbekremer ("buffing creams"), 

kroppsslipere ("body polishers"), rensegeleer, hudkremer, 
hudlotioner, hudbalsam, fuktighetskremer; parfymer; 
colognes; bad og dusj geleer, kropps og ansikts såper; 
eteriske oljer for personlig bruk, badeoljer og kroppsoljer; 
badesalt; boblebad; kroppslotion, kremer, geleer og 
pudder; preparater for behandling av negler; preparater 
for behandling av hender, håndskrubber, håndsåper, og 
håndkremer/lotioner. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232755 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200500773 
(220) Inndato: 2005.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANDRA PABST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SANDRA PABST 

(730) Innehaver: 
 Creative Brands CV , Wagenstraat 4, 2512AX HAAG, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232756 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200210493 
(220) Inndato: 2002.11.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIMENSION DATA SURVEYOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIMENSION DATA SURVEYOR 

(730) Innehaver: 
 Dimension Data (Proprietary) Ltd , Chr. Sloane Street & 

Meadowbrook Lane, Epsom Downs, Sandton, ZA 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS , Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Tjenester vedrørende eller relatert til 

datamaskiner, datamaskin apparater og periferisk utstyr 
("peripheral equipment"), databehandlingsapparater og 
utstyr, tekstbehandlingsapparater og utstyr inklusive 
programmering av datamaskiner, utleie og/eller tidsdeling 
av datarnaskiner, utvikling og konstruksJ m av hardware; 
design, skriving, utvikling, tilrettelegging og integrering av 
dataprogramvare; spesialist, rådgiving og 
konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner og 
datamaskinindustrien, kommunikasjonsnettverie, 
kontorsystemer, informasjonsteknologi, internett og 
elektronisk handel; design og utvikling av 
dataprogrammer, -systemer og -nettverk, 
Edbprogrammering; profesjonell og teknisk assistanse, 
rådgiving og konsultasjon vedrørende datamaskiner, 
dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide 
web, intranett og data nettverk: lisensiering og utleie av 
dataprogramvare, ajourføring av og support for 
datamaskiner, datasystemer, datanettverk og 
dataprogramvare; help desk og dataprogram support; 
utleie av accesstid til computer databaser, individuelt 
design og utvikling av dataprogrammer; -systemer og 
nettverk for andre. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232757 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200509680 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 itBshop 

(730) Innehaver: 
 Fredrik Sjøstrøm, Granlien 39, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

av lyd og bilder; elektroniske publikasjoner; 
dataprogrammer, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføring av varer og tjenester. 
42 Teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232758 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200411453 
(220) Inndato: 2004.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 gogreen 

(730) Innehaver: 
 GoGreen AB , 53187 LIDKÖPING, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232759 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200504999 
(220) Inndato: 2005.05.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Garantert 100% Grønn Kraft 

(730) Innehaver: 
 TrønderEnergi AS , Ingvald Ystgaardsvei 1, 7496 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Megling av elektrisk kraft. 
39 Distribusjon av elektrisk kraft. 
40 Produksjon av elektrisk kraft. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232760 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200411152 
(220) Inndato: 2004.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRY DEG SI NEI TIL NARKOTIKA 

(730) Innehaver: 
 Norsk Narkotikapolitiforening , Org. Krim, Oslo 

Poltidistrikt, Postboks 8101 Dep., 0032 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Utdanningsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232761 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200504743 
(220) Inndato: 2005.05.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EASY SPIRIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EASY SPIRIT 

(730) Innehaver: 
 Nine West Development Corp , 200 West Ninth Street 

Plaza, Suite 700, DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Solbriller, briller, brilleglass, brilleinnfatninger, 

brilleinstrumenter, brilleetuier, briller for sport, 
brillesnorer, linser, kontaktlinser, optiske linser, etuier for 
kontaktlinser, lorgnetter, innfatninger for lorgnetter, etuier 
for lorgnetter, lorgnettkjeder og lorgnettsnorer, 
instrumenter og utstyr til øynene. 
14 Smykker og juvelervarer, klokker, ur og 
armbåndsur 
18 Bager, vesker, håndbager, punger, 
kredittkortholdere, ryggsekker, lommebøker, 
seddelbøker, små vesker, nøkkelposer og -etuier, 
nøkkelpunger og reisebager, paraplyer og spaserstokker, 
alle laget av lær eller av imitasjoner av lær; håndvesker, 
små lærvarer. 
35 Detaljhandelstjenester, detaljsalg av varene i 
ovenfor nevnte klasser. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232762 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200504785 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Y! MUSIC 

(730) Innehaver: 
 Yahoo! Inc , 701 First Avenue, CA94089 SUNNYVALE, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

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

kringkasting og levering av audio-, video-, og/eller 
multimediainnhold; sanntids anbefalings-software; 
computer søkemotor software innen musikk og 
underholdning; computer software for nedlasting av 
ringetoner; computer software for 
tilveiebringelse/forsyning av online elektroniske 
oppslagstavler; elektroniske periodiske 
multimediapublikasjoner innen emneområdene musikk, 
video og underholdningsindustri; elektroniske 
publikasjoner innen emneområdene musikk og 
underholdningsindustri; lydopptak; videoopptak; 
forhåndsinnspilte lydopptak; forhåndsinnspilte 
videoopptak. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet, 
forretningstjenester, markedsføringstjenester og 
salgsfremmende tjenester via internett; online 
detaljhandel av underholdningsrelaterte varer, nemlig 
musikk, ringetoner, lydopptak, og postere; 
tilveiebringelse/forsyning av online kataloger, indekser og 
søkbare databaser relatert til musikk og underholdning; 
tilveiebringelse/forsyning av online 
kataloginformasjonstjenester, også omfattende 
hyperlinker til andre web-områder. 
38 Kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester; 
kringkasting og levering av audio-, video- og/eller 
multimediainnhold via datanettverk og trådløs 
kommunikasjon; kringkasting og streaming av audio- og 
videotjenester; kommunikasjon gjennom elektroniske 
datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av online 
elektroniske oppslags- og meldingstavler; elektroniske 
posttjenester; trådløs kommunikasjon og elektronisk 
overføring av data, lyd, beskjeder, bilder og dokumenter 
via internett; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til online 
databaser; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til 
elektroniske publikasjoner. 
41 Underholdningstjenester; online 
underholdningstjenester; online informasjonstjenester 
innen musikk og underholdning; tilveiebringelse/forsyning 
av pågående underholdnings- og musikkprogrammer via 
datanettverk; produksjon av underholdnings- og 
musikkprogrammer via datanettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av 
multimediaunderholdningsstoff via datanettverk; 
tilveiebringelse/forsyning av informasjon via datanettverk 
omfattende nyhetsrapporter, informasjon, 
forbrukerprodukter og tjenester relatert til musikk- og 

underholdningsindustrien; elektroniske 
publiseringstjenester innen musikk og underholdning; 
arrangering av billettreservasjoner for show og andre 
underholdningsbegivenheter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232763 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200412584 
(220) Inndato: 2004.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STREAMINDUCTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STREAMINDUCTOR 

(730) Innehaver: 
 Ocean Energy ASA , Hatlen 1, 6240 ØRSKOG, NO 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS , Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Energiomformere og energiakkumulator for 

bruk i vann. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232764 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200407424 
(220) Inndato: 2004.07.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMERSON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMERSON 

(730) Innehaver: 
 Emerson Radio Corp , 9 Entin Road, NJ07054 

PARSIPANNY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Håndholdte og bilmonterte globale 

posisjoneringssystemer; lydforsterkere; stereoforsterkere; 
DVD spillere; CD spillere; satelitt-mottagere for bruk med 
radioer og/eller TV-apparater; eksterne 
datamaskinlagringsenheter, nemlig hard-disker, minne-
pinne (dataperiferiutstyr), skrivbare (men ikke 
overskrivbare) og lesbare og overskrivbare CD og DVD 
innretninger; lyd og video produkter, nemlig: 
lydopptakere, video opptakere, lydavspillingutstyr, 
videoavspillingsutstyr, radiotunere, radioer, 
radiomottakere, TV, TV-mottakere, equalizere 
(lydbehandlingsutstyr), klokkeradioer, 
kombinasjonssystemer bestående av enhver 
kombinasjon av de ovennevnte varer; bilradioer; 
standardstørrelse batterier for bruk i forbruker-
elektronikkprodukter (for eksempel AA, AAA, C og D 
størrelse batterier) og klokke og kamerabatterier; 
antenner for de foran nevnte varer; hodetelefoner og 
lytteutstyrshøyttalere, telefoner, telefonsvarere samt deler 
og tilbehør til alle de foran nevnte varer; stereo-tilbehør, 
nemlig støvbeskyttende dekning, fjernkontrollenheter, 
spenningomformere for bruk med forbruker elektronikk 
produkter, batteripakker designert for bruk med forbruker-
elektronikkprodukter, bilradioer, forbruker-
elektronikkprodukter for bruk i hjemmet, på kontoret og i 
kjøretøyer eller som bærbart for personer, herunder også 
fax-maskiner, personlige datamaskiner, kalkulatorer, 
skrivemaskiner, makuleringsmaskiner, bærevesker for lyd 
og video produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232765 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200407425 
(220) Inndato: 2004.07.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Emerson 

(730) Innehaver: 
 Emerson Radio Corp , 9 Entin Road, NJ07054 

PARSIPANNY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Håndholdte og bilmonterte globale 

posisjoneringssystemer; lydforsterkere; stereoforsterkere; 
DVD spillere; CD spillere; satelitt-mottagere for bruk med 
radioer og/eller TV-apparater; eksterne 
datamaskinlagringsenheter, nemlig hard-disker, minne-
pinne (dataperiferiutstyr), skrivbare (men ikke 
overskrivbare) og lesbare og overskrivbare CD og DVD 
innretninger; lyd og video produkter, nemlig: 
lydopptakere, video opptakere, lydavspillingutstyr, 
videoavspillingsutstyr, radiotunere, radioer, 
radiomottakere, TV, TV-mottakere, equalizere 
(lydbehandlingsutstyr), klokkeradioer, 
kombinasjonssystemer bestående av enhver 
kombinasjon av de ovennevnte varer; bilradioer; 
standardstørrelse batterier for bruk i forbruker-
elektronikkprodukter (for eksempel AA, AAA, C og D 
størrelse batterier) og klokke og kamerabatterier; 
antenner for de foran nevnte varer; hodetelefoner og 
lytteutstyrshøyttalere, telefoner, telefonsvarere samt deler 
og tilbehør til alle de foran nevnte varer; stereo-tilbehør, 
nemlig støvbeskyttende dekning, fjernkontrollenheter, 
spenningomformere for bruk med forbruker elektronikk 
produkter, batteripakker designert for bruk med forbruker-
elektronikkprodukter, bilradioer, forbruker-
elektronikkprodukter for bruk i hjemmet, på kontoret og i 
kjøretøyer eller som bærbart for personer, herunder også 
fax-maskiner, personlige datamaskiner, kalkulatorer, 
skrivemaskiner, makuleringsmaskiner, bærevesker for lyd 
og video produkter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232766 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200508946 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TKALMER. 

(730) Innehaver: 
 Thomas Kalmer, Hekkveien 3, 0571 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Kunst. 

25 Klær, hodeplagg, fottøy. 
35 Import av klær. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232767 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200509684 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IYSHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IYSHI 

(730) Innehaver: 
 Cubus AS , Postboks 254, 1377 BILLINGSTAD, NO 

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

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

35 Salg av klær og fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232768 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200508496 
(220) Inndato: 2005.08.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAMMA ROSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAMMA ROSA 

(730) Innehaver: 
 Lazio AS , Øvre Slottsgate 12, 0157 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232769 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200506792 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Norges Speiderforbund , Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO, NO 

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

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

 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; fiskegarn og -nett; 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, beltespenner; emblemer; 
jakkemerker; ferdighetsmerker; lueornamenter; 
klesspenner; bokstaver for merking av tøy. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangering, organisering, ledelse av praktiske 
seminarer, kurs, arrangementer, speiderleir; 
ferieleirtjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige 
og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; produksjon av 
fjernsyns- og radioprogram; 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232770 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200509731 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JESUSMANN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JESUSMANN 

(730) Innehaver: 
 Peter Andrew Isherwood Håland, Postboks 908, 1670 

KRÅKERØY, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232771 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200506465 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

iKnowBase 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 iKnowBase 

(730) Innehaver: 
 e-vita AS , Stortorvet 3, 0155 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
magnetiske databærere, optiske databærere; automatisk 
telefonsvarer, avsøkere (databehandlingsutstyr), 
bildetelefoner, CDplater (audio-video), CD-spillere, 
computer periferiutstyr, ytre enheter for computere, 
innregistrerte programmer for datamaskiner, 
magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer 
innregistrert på databærere, dataprogrammer (nedlastbar 
programvare), dataspillprogrammer, myke disketter, 
magnetiske disketter, optiske disketter, diskettstasjon for 
datamaskiner, elektriske batterier, elektriske ledere, 
elektriske releer, elektroniske oppslagstavler, 
elektroniske penner, elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare), fjernskrivere, fjernsynsapparater, 
forsterkere, fotoceller, GPS-apparater, grammofonplater, 
hodetelefoner, hukommelseslager for datamaskiner, 
høyttalere, integrerte kretser, elektriske kontrollapparater, 
koplingsenheter (databehandlingsutstyr), lesere 
(databehandlingsutstyr), apparater for opptak, 
forsterking, gjengivelse og overføring av lyd og bilder, 
magnetbåndstasjon (data), magnetisk datamedium, 
mikrofoner, mus (databehandlingsutstyr), magnetiske 
omkodere, optiske CD-plater, overvåkningsprogrammer 
for datamaskiner, programvarer (innregistrerte EDB 
programmer), dataskjermer, skrivere (EDB), smartkort 
(med integrerte kretser), tastaturer for datamaskiner, 
tekstbehandlingsmaskiner, videobånd, videokameraer, 
videokassetter, videoopptakere, videoskjermer, 
videospillere, videospillkassetter. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, konsultasjoner om 
bedriftsledelse, bedriftsundersøkelser innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i datamaskiner 
og databaser, forretningsevaluering, 
forretningsundersøkelser, konsultasjoner i 
personalspørsmål, rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse, rasjonaliseringsekspertise, bistand og 
rådgivning ved implementering av datasystemer og 
dataløsninger i forretninger og bedrifter, rådgivning om 
valg av datasystemer og dataløsninger; kontortjenester. 
42 Analysering av datasystemer, utarbeidelse av 
dataprogrammer, programmering av datamaskiner, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og 
software, utleie av datamaskiner og dataprogrammer, 
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger), tekniske 
konsultasjoner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskiner 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232772 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200508111 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(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: 
 Font: Helvetica, kursiv, bold. Farge: PMS 280 

(571) Beskrivelse av merket:  
 haugen 

(730) Innehaver: 
 Haugen Norge AS , Boks 14, 6793 INNVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 I&M Kommunikasjon AS , Apotekergata 9 A, 6004 

ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Tekstiler og tekstilvarer, til bruk i 
møbelindustrien; senge- og bordtepper 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232773 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200501342 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.09.02 US 78/477,695 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRE.TWIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AIRE.TWIN 

(730) Innehaver: 
 Gaymar Industries Inc , Orchard Park, NY NEW YORK, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Madrasser, luftmadrasser med alternerende 

trykk og lavt lufttap, samt tilhørende trykkregulator i form 
av luftblåser eller luftpumpe. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232774 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200507757 
(220) Inndato: 2005.08.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYDRIAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYDRIAN 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG , Klybeckstrasse 141, 4002 BASEL, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232775 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200411441 
(220) Inndato: 2004.11.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOGREEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOGREEN 

(730) Innehaver: 
 GoGreen AB , 53187 LIDKÖPING, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232776 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200403649 
(220) Inndato: 2004.04.13 
(300) Søknadsprioritet 2003.10.10 US 78/312,275 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIRITECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIRITECH 

(730) Innehaver: 
 Giritech A/S , Ledøje Bygade 32 B, Ledøje, 2765 

SMØRUM, DK 
(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; datahardware, software og 
tilhørende manualer; datahardware, software og 
tilhørende manualer for bruk til autentisering, overvåking 
og kontroll av nettverksforbindelser og administrering av 
sikker dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over 
kabelforbundne eller trådløse lokale, regionale og globale 
data- og kommunikasjonsnettverk. 
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; 
instruksjonsmanualer. 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; datarelaterte 
tjenester, nemlig design og produksjon av datahardware 
og software for bruk til autentisering, overvåking og 
kontroll av nettverksforbindelser og administrering av 
sikker dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over 
kabelforbundne eller trådløse lokale, regionale og globale 
data- og kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232777 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 199809514 
(220) Inndato: 1998.10.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYMFONI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYMFONI 

(730) Innehaver: 
 Sy-Ra International NV , Curacao, AN 

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

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

 29 Konsentrater (buljonger), fløte, melk og supper 
i form av konsentrater, alle forannevnte varer for bruk i 
beholdere for drikkedispensermaskiner solgt direkte til 
kontorer, forretninger og institusjoner, unntatt salg til 
dagligvareforretninger. 
30 Kaffe, te, sjokolade og sukker i form av 
konsentrater, alle forannevnte varer for bruk i beholdere 
for drikkedispensermaskiner solgt direkte til kontorer, 
forretninger og institusjoner, unntatt salg til 
dagligvareforretninger. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232778 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200500721 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEMISPHERE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEMISPHERE 

(730) Innehaver: 
 EMI (IP) Ltd , 27 Wrights Lane, W85SW LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater og instrumenter for opptak, 
gjengivelse og/eller overføring av lyd og/eller visuell 
informasjon eller innspillinger; lyd og/eller visuelle opptak; 
forsterkede lyd og/ eller visuelle opptak; interaktive lyd 
og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle 
opptaksmedia; videospill; interaktiv computer software; 
publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra 
databaser, fra Internet eller fra alle andre typer 
kommunikasjonsnettverk inkludert trådløse, kabel eller 
satellitt; CD-er; super audio CD-er; DVD-er; CD-ROM; 
virtuell virkelighet systemer; digital musikk (nedlastbar); 
MP3-spillere; personlige digitale assistenter; digital 
musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 Internet 
websider; elektroniske spill; CD ROM spill; 
telefonringetoner. 
35 Oppstilling, for andre, av apparater og 
instrumenter for opptak, gjengivelse og/eller overføring 
av lyd og/eller visuell informasjon eller innspillinger, lyd 
og/eller visuelle opptak, forsterkede lyd og/eller visuelle 
opptak, interaktive lyd og/eller visuelle opptak, lyd 
og/eller visuelle opptaksmedia, videospill, interaktiv 
computer software, CD-er, super audio CD-er, DVD-er, 
CD-ROM, computer apparater til bruk for å skape synlig, 
virtuelle bilder, MP3-spillere, personlig digitale assistenter 
og tilhørende håndholdt utstyr, digital musikk (nedlastbar) 
fremskaffet fra MP3 Internett websider, elektroniske spill 
til bruk i forbindelse med fjernsynsmottakere og/eller 
computere, CD ROM spill (unntatt transport av varene) 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og 
kjøpe disse varene; fremskaffelse av informasjon og råd 
til mulige kjøpere av varer fra en database eller via 
Internett eller andre midler; salgsfremmende tiltak 
vedrørende lyd og/eller visuelle opptak. 
41 Underholdningsvirksomhet; produksjons- og 
distribusjons-tjenester i forbindelse med lyd- og/eller 
visuelle opptak og underholdning; 
musikkpublikasjonstjenester; artistledelse; 
innspillingsstudioer; informasjonstjenester relatert til 
musikk, underholdning, spill og begivenheter fremskaffet 
online fra en computer database, fra Internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk inkludert trådløse, kabel eller 
satellitt; fremskaffelse av digital musikk (ikke nedlastbar) 
fra Internet; fremskaffelse av digital musikk (ikke 
nedlastbar) fra MP3 websteder; produksjon, 
forberedelse, presentasjon, distribusjon, og leie av 
fjernsyns- og radioprogrammer og filmer, animerte filmer 
og lyd- og/eller visuelle opptak; produksjon av 
direktesendt underholdning; organisering, produksjon og 
presentasjon av spørrekonkurranser, utstillinger, 
sportsbegivenheter, show, revyer, turnerende fore-
stillinger, scenebegivenheter, teaterforestillinger, 
konserter, fremvisninger (in live) og begivenheter med 
publikums-deltakelse; fremskaffelse av online 
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); 
fremskaffelse og drift av elektroniske konferanser; 
diskusjonsgrupper og chat rooms; elektroniske 
spilltjenester fremskaffet fra en computer data-base, 

Internett eller andre kommunikasjonsnettverk inkludert 
trådløse, kabel eller satellitt; veilednings- og 
konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 
42 Administrasjon, nyttiggjøring og bevilgning av 
rettigheter for produksjon av musikk og/eller lyriske 
verker; ervervelse, ledelse og nyttiggjøring av 
opphavsrettigheter til musikalske og/eller lyriske verker 
for og på vegne av forfattere, komponister eller dirigenter 
av slike verker; lisensiering; informasjon relatert til de 
forannevnte tjenester fremskaffet online fra en computer 
database, fra Internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk inkludert trådløse, kabel eller 
satellitt; lagring og vedlikehold av websteder; 
tjenesteytelser i forbindelse med service og vedlikehold 
av websteder på vegne av betalende tredjeparter. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232779 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200302718 
(220) Inndato: 2003.03.24 
(300) Søknadsprioritet 2003.03.19 US 78/227,544 
(540) Gjengivelse av merket: 

IVERSON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IVERSON 

(730) Innehaver: 
 Reebok International Ltd , 1895  J W Foster Boulevard, 

MA02021 CANTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Fottøy, hodeplagg og klær. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232780 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200408703 
(220) Inndato: 2004.08.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 molbo 

(730) Innehaver: 
 Setura AS , Postboks 301, 3502 HØNEFOSS, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Øl, mineralvann og annet alkoholfritt drikker. 

33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). 
43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232781 
(151) Reg.dato.: 2006.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.22 

(210) Søknadsnr.: 200103356 
(220) Inndato: 2001.03.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZOO YORK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZOO YORK 

(730) Innehaver: 
 Zoo York THC LLC ,  , US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, hodeplagg og fottøy. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232782 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200504695 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.01 EU 004150116 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAJANUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAJANUS 

(730) Innehaver: 
 Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, nemlig med og uten belegg; trefritt papir, 
papir inneholdende papir. Folioark, papir for blader og 
tidskrifter, nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende 
papir, overføringspapir, termisk papir, papir for printere, 
trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for 
digitaltrykking, bokpapir, katalogpapir; fint papir inkludert 
skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk, 
kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir, 
telefakspapir, offsetpapir, papir i metervis, etikettpapir, 
konvoluttpapir; papir til bruk i grafisk kunstindustri, papp 
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; trykksaker, materiale til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet samt 
utgivelsesvirksomhet; assistanse i forbindelse med drift 
og administrasjon av foretak; kontortjenester; engrossalg 
av papir uten og med belegg, av trefritt papir, av papir 
inneholdende tre, av folioark, av papir for blader og 
tidsskrifter, av nyhetstrykk, høyglittet papir, 
selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir og 
av papir for printere, av trykkpapir, skrivepapir, laminert 
papir, papir for digitaltrykking, bokpapir og katalogpapir, 
av fint papir, av skrive- og tegnepapir, farget papir, papir 
for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir, 
blekkstrålepapir, telefakspapir og av offsetpapir, av papir 
i metervis, etikettpapir og konvoluttpapir, av papir til bruk i 
grafisk kunstindustri, av papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, 
materiale til bokbinding, fotografier, skrivesaker og av 
klebemidler for husholdningsbruk, av artikler til bruk for 
kunstnere, av malepensler, av skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (unntatt møbler), og av instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater), av 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av 
trykktyper og klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232783 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200504129 
(220) Inndato: 2005.04.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ekstrem OPPUSSING 

(730) Innehaver: 
 Rubicon TV AS , Postboks 4414, Nydalen, 0403 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS , Postboks 2734 
Solli, 0204 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Sending av fjernsynsprogram. 

41 Filmproduksjon, filmproduksjon på videobånd, 
produksjon av fjernsynsprogram, fjernsynsunderholdning, 
underholdning, underholdningsinformasjon, utgivelse av 
tekster andre enn reklametekster, reportasjer, 
reportasjetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232784 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200505022 
(220) Inndato: 2005.05.31 
(300) Søknadsprioritet 2004.11.30 CA 1239069 
(540) Gjengivelse av merket: 

HARRY AND HIS BUCKET FULL 
OF DINOSAURS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARRY AND HIS BUCKET FULL OF DINOSAURS 

(730) Innehaver: 
 CCI Entertainment Ltd , 18 Dupont Street, ONM5R1v2 

TORONTO, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Filmer, videoopptak, lydopptak, videodisker, 
DVD'er, CD-ROM og dataprogramvare som omfatter 
animerte tegnefilmprogrammer; tegneseriespillkassetter 
og -fremvisere; forhåndsinnspilte CD-ROM, DVD'er og 
spillkassetter som omfatter programvare for dataspill; 
solbriller. 
16 Barnebøker og -blad, plakater, fargebøker, 
aktivitetsbøker og kalendere; fargestifter, merkepenner, 
blyanter, penner; toalettpapir; tørkepapir. 
28 Spill og leketøy, nemlig ferdighetsspill, 
brettspill, kortspill, manipulasjonsspill, håndholdte 
enheter for elektroniske spill, elektroniske spill, 
actionfigurer, plysj leker, klemme leker, lekefigurer, 
badeleker, strand leker, fleraktivitets babyleker, 
marionetter, dukker, rangler, rideleker, elektroniske 
læreleker, sparkesykler, opptrekkbare leker, ballonger, 
byggeklosser, konstruksjonsleker, puslespill, lekebøtter, 
lekebriller. 
41 Underholdingstjenester i form av animerte 
barnefjernsynsserier og spillefilmer, direkte forestillinger 
av figurer fra den animerte serien; produksjon av 
animerte filmer og fjernsynsserier for andre; tilveiebringe 
underholdning av generell interesse for barn over 
internett eller datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232785 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200504694 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.01 EU 004150017 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCALDICOAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCALDICOAT 

(730) Innehaver: 
 Stora Enso AB , Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, nemlig med og uten belegg; trefritt papir, 
papir inneholdende papir. Folioark, papir for blader og 
tidskrifter, nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende 
papir, overføringspapir, termisk papir, papir for printere, 
trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for 
digitaltrykking, bokpapir, katalogpapir; fint papir inkludert 
skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk, 
kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir, 
telefakspapir, offsetpapir, papir i metervis, etikettpapir, 
konvoluttpapir; papir til bruk i grafisk kunstindustri, papp 
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; trykksaker, materiale til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet samt 
utgivelsesvirksomhet; assistanse i forbindelse med drift 
og administrasjon av foretak; kontortjenester; engrossalg 
av papir uten og med belegg, av trefritt papir, av papir 
inneholdende tre, av folioark, av papir for blader og 
tidsskrifter, av nyhetstrykk, høyglittet papir, 
selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir og 
av papir for printere, av trykkpapir, skrivepapir, laminert 
papir, papir for digitaltrykking, bokpapir og katalogpapir, 
av fint papir, av skrive- og tegnepapir, farget papir, papir 
for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir, 
blekkstrålepapir, telefakspapir og av offsetpapir, av papir 
i metervis, etikettpapir og konvoluttpapir, av papir til bruk i 
grafisk kunstindustri, av papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, 
materiale til bokbinding, fotografier, skrivesaker og av 
klebemidler for husholdningsbruk, av artikler til bruk for 
kunstnere, av malepensler, av skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (unntatt møbler), og av instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater), av 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av 
trykktyper og klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232786 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507102 
(220) Inndato: 2005.07.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JO MALONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JO MALONE 

(730) Innehaver: 
 Jo Malone Inc , 767 Fifth Avenue, NY10153 NEW YORK, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detaljhandel og online butikktjenester, begge i relasjon til 
parfyme- og kosmetikkvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232787 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200412152 
(220) Inndato: 2004.11.30 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.28 CH 0457372 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXIT ONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXIT ONE 

(730) Innehaver: 
 Oaklands LLC , 15 North Mill Street, 10960 NYACK NY, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 
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 klaser); trykktyper, klisjeer. 
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). 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
42 Vitenskapelige tjenester knyttet til 
eiendomsbransjen og forskning og utvikling relatert hertil; 
industriell analyse og forskning innen eiendomsbransjen; 
juridiske tjenester. 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;. 
midlertidig innlosjering 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov, nemlig nattevaktstjenester; 
rådgivningstjeneste vedrørende sikkerhet; 
meklingstjeneste; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232788 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509692 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 r.l. vit RÖDA LACKET 

(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 Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232789 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509701 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKAPEREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKAPEREN 

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS , Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske, optiske og andre 
databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr, 
dataperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; cd-plater, dvd-plater, videobånd, 
lydkassetter; spilleapparater for bruk med tv-apparater; 
integrerte kretser; apparater og utstyr for tele- og 
datakommunikasjon; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- 
og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper; 
klisjeer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
28 Spill og leketøy, spillkort; spilleapparater andre 
enn for bruk med tv-apparater; gymnastikk-og 
sportsartikler, juletrepynt; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; public 
relations (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; 
fjernsynsreklame; bistand ved ledelse og administrasjon 
av bedrifter; kontortjenester; informasjon vedrørende alle 
forannevnte tjenester, herunder via et globalt 
datanettverk. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; 
fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av meldinger og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; 
sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; 
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; 
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; 
telegraftjenester; telegramekspedering; 
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av 
overføringsapparater for beskjeder; informasjon 
vedrørende alle forannevnte tjenester, herunder via et 
globalt datanettverk. 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse 
av konkurranser, herunder ide- og gründerkonkurranser; 
utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; 
utleie av lydopptak; utleie av radioer og 
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av 
videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; 
utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og 
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og 
lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; 
filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 

fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; informasjon vedrørende alle 
forannevnte tjenester, herunder via et globalt 
datanettverk. 
42 Forvaltning av forfatterrettigheter; 
meteorologisk informasjonstjeneste; utleie av tilgangstid 
ved bruk av databaser; utarbeidelse, design og 
vedlikehold av dataprogrammer; juridiske tjenester; 
rådgivning vedrørende immaterialrettigheter; informasjon 
vedrørende alle forannevnte tjenester, herunder via et 
globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232790 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509705 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKAPEREN 

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS , Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske, optiske og andre 
databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr, 
dataperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; cd-plater, dvd-plater, videobånd, 
lydkassetter; spilleapparater for bruk med tv-apparater; 
integrerte kretser; apparater og utstyr for tele- og 
datakommunikasjon; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- 
og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper; 
klisjeer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
28 Spill og leketøy, spillkort; spilleapparater andre 
enn for bruk med tv-apparater; gymnastikk-og 
sportsartikler, juletrepynt; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; public 
relations (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; 
fjernsynsreklame; bistand ved ledelse og administrasjon 
av bedrifter;kontortjenester; informasjon vedrørende alle 
forannevnte tjenester, herunder via et globalt 
datanettverk. 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; 
fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasj on; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av meldinger og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; 
sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; 
telefakstjenester; telefonisk kommunikasj on; 
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; 
telegraftjenester; telegramekspedering; 
telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av 

overføringsapparater for beskjeder; informasjon 
vedrørende alle forannevnte tjenester, herunder via et 
globalt datanettverk.  
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse 
av konkurranser, herunder ide- og gründerkonkurranser; 
utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; 
utleie av lydopptak; utleie av radioer og 
fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av 
videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; 
utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og 
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og 
lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; 
filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; informasjon vedrørende alle 
forannevnte tjenester, herunder via et globalt 
datanettverk. 
42 Forvaltning av forfatterrettigheter; 
meteorologisk informasjonstjeneste; utleie av tilgangstid 
ved bruk av databaser; utarbeidelse, design og 
vedlikehold av dataprogrammer; juridiske tjenester; 
rådgivning vedrørende immaterialrettigheter; informasjon 
vedrørende alle forannevnte tjenester, herunder via et 
globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232791 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507597 
(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:  
 Aquapartner Rådgivere innen kommunalteknikk 

(730) Innehaver: 
 Rune Danneborg, Soloddveien 56b, 4876 GRIMSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet; 

rådgivning vedrørende bygging, vann, avløp og 
renovasjon (teknisk). 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232792 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507769 
(220) Inndato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADY & GENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LADY & GENT 

(730) Innehaver: 
 Jan Andersen-Gott, Blomliveien 15, 9100 

KVALØYSLETTA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Kontaktformidling 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 
(111) Reg.nr.: 232793 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509696 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JOSE CUERVO TROPIÑA 

(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo SA de CV , Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige coctailblandinger/-drikker. 

33 Alkoholholdige coctails/drikker; tequila. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232794 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200411415 
(220) Inndato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Umbro International Ltd , Umbro House, SK83GQ 

LAKESIDE CHEADLE, CHESHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Bager, reisevesker, skuldervesker, ryggsekker, 
kofferter, lommebøker, portemonéer, stresskofferter og 
paraplyer. 
25 Klær og fottøy. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser; sportstreningsapparater; deler og tilbehør 
dertil; fotballer, rugbyballer, sportsballer, racketter og 
sportsbager. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232795 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200411417 
(220) Inndato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 UMBRO 

(730) Innehaver: 
 Umbro International Ltd , Umbro House, SK83GQ 

LAKESIDE CHEADLE, CHESHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Bager, reisevesker, skuldervesker, ryggsekker, 
kofferter, lommebøker, portemonéer, stresskofferter og 
paraplyer. 
25 Klær og fottøy. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser; sportstreningsapparater; deler og tilbehør 
dertil; fotballer, rugbyballer, sportsballer, racketter og 
sportsbager. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232796 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200504089 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCC 

(730) Innehaver: 
 Orange County Choppers Inc , 10 Factory Road, 

NY12549 MONTGOMERY, 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; kosmetikk, inkludert eau de cologne, 
parfymer og toalettsaker. 
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke 
elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og skrin; varer 
av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; 
sparebøsser av metall, nøkkellenker av metall, 
emblemer; veggskilt av metall. 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen; barberkniver, høvler 
og -maskiner; knivsmedvarer, inkludert kniver, kniver 
med fast blad, lommekniver. 
9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater; forhåndsbetalte gavekort, 
neonskilt, magneter, solbriller, korrigerende briller og 
innfatning dertil, CD-mapper, CD oppbevaringsbeholdere 
for. montering på innvendige solskjermer i kjøretøy; CD-
spillere, målebånd, telefoner, musematter, videospill i 
form av flipperspill, tilbehør til mobiltelefon, lysbrytere og 
tilbehør dertil, klokkeradioer. 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; liggebrett for mekanikere, motoriserte 
scootere og deler og tilbehør dertil, sykler og deler og 
tilbehør dertil, motorsykler og konstruksjonsdeler dertil; 
biltilbehør, inkludert nummerskiltrammer, nummerskilt, 
bilskjermdeksel, trekk til hodestøtte på bilsete, 
bilsetetrekk, skvettlapper, rattrekk, plugger for emblemer, 
oppbevaringsbeholdere for montering på innvendige 
solskjermer og på passasjerseter i kjøretøyer, 
solskjermer. 
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; armbåndsur, klokker, 
smykker, inkludert armbåndsur, ringer, armbånd, 
øreringer, halskjeder, pins, beltespenner; emblemer. 
15 Musikkinstrumenter; gitarer og tilbehør dertil, 
inkludert gitarplektere, etuier for gitarplektere, 
gitarstropper, gitarbager. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; 
fotografier; 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); 
søppelposer; dekalkomanibilder (overføringsbilder) for 
bruk på kjøretøy; trykktyper; klisjeer; trykksaker, inkludert 
papir, tegnepapir, kladdepapir, klistremerker, plakater, 
skrivemateriell, midlertidige tatoveringer, farge- og 
aktivitetsbøker, klistremerkebøker, malebøker for 
vannmaling, eventyrbøker, billedbøker, skrive og viske ut 
bøker, overføringsbøker, lapper, lunsjposer, penner og 
blyanter, skolemateriell, banksjekker med navn på, 
overtrekk for sjekkbøker, adresseetiketter, brevpresser, 
gummistempel. 
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); 
husholdningsartikler og glass, inkludert lysestaker, krus, 
bærbare kjølebager og drikkevarekjølere, kjølebeholdere 
for bokser, beholdere til mat, inkludert lunsjbokser av 
metall, godteribokser, kurver, popcornbokser. 
25 Klær, inkludert lang og kortermede T-skjorter, 
lang og kortermede skjorter, golfskjorter, arbeidsskjorter, 
ermeløse arbeidsskjorter, ermeløse hetteskjorter, V-hals 
T-skjorter, ermeløst klesplagg med bar rygg og 
(knyte)bånd rundt halsen, gensere, ermeløs topp (tank 
topp), jakker/kapper, denimjakker, heftejakker, 
sportsjakker, fleece jakker, motorsykkeljakker og -
hansker, fleece pullover, fleece vester, treningsgensere, 
bukser, babygensere, babysparkebukse, svettebånd, 
treningsdresser, vinddresser, oppvarmingsdresser, fleece 
shorts, løpeshorts, badetøy, undertøy, boxer shorts, 
sokker, hverdagsbukser, pyjamas, slips, belter, forklær; 
hodeplagg, inkludert baseball caps, scull caps, solhatter, 
solskjermer, mesh hats, luer med dusk og trucker hats, 
pannebånd, bandanna; fottøy, inkludert tøfler, sandaler, 
joggesko, og ridestøvler. 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og 
synåler; kunstige blomster; beltespenner, skolisser; 
emblemer. 
28 Leker, spill og sportsartikler av alle typer, 
inkludert standard flipperspill, spillebord, biljardbord, 
batteridrevne leker, formstøpte leker, 
utløsesnorhelikoptre, spillkort, klinkekuler, brettspill, 
sjakkspill, drager, byggesett, rideleker, lekefigurer med 
samleverdi, leker som snakker, plasserbare lekefigurer, 
plysjleker og tilbehør dertil, dukker og tilbehør dertil, 
bowlingballer og bowlingbager, rulleskøyter (in-line), 
rullebrett, kosedyr, juledekorasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232797 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509704 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APUS APUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APUS APUS 

(730) Innehaver: 
 Altia Corp , Salmisaarenranta 7, 00180 HELSINGFORS, 

FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detalj- og engrossalg av alkoholholdige drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232798 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509702 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Einar A Engelstad AS , Postboks 171, Skøyen, 0212 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker; viner. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Reg.nr.: 232799 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509665 
(220) Inndato: 2005.09.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOG SLEEPER 

(730) Innehaver: 
 Swanzen Quality AS , Wilhelmsgate 8 B, 0168 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Senger for kjæledyr. 
22 Telt. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232800 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507765 
(220) Inndato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GALLERI ROSENHAGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GALLERI ROSENHAGE 

(730) Innehaver: 
 Bente Egenberg, Harald Hårfagresgt. 10 A, 0363 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Bøker, brosjyrer, bøker og brosjyrer tilknyttet 
utstillinger. 
35 Forretningsvirksomhet, salgsutstillinger av 
biledkunst og antikviteter. 
41 Utdanning, opplæring, kulturelle aktiviteter, 
foredrag og kurs i tilknytning til galleridriften. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232801 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200503785 
(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:  
 SureFrosker Brynild 

(730) Innehaver: 
 Brynild Gruppen AS , Postboks 34, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Godterier, sukkervarer, konfektyrvarer, konfekt, 

sukkertøy, drops, pastiller, sjokolade, gelégodterier. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232802 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509703 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GESTUZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GESTUZ 

(730) Innehaver: 
 B-Young A/S , Kokbjerg 14, 6000 KOLDING, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Ur, armbåndsur, juvelervarer og smykker, 
bijouterivarer. 
18 Håndvesker, reise- og handlevesker, kofferter, 
håndkofferter, lommebøker, punger, paraplyer. 
25 Klær til menn, kvinner og barn; fottøy og 
hodeplagg til menn, kvinner og barn. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232803 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509772 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINI BABY 

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

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232804 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507770 
(220) Inndato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOTURELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOTURELLE 

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

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232805 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507771 
(220) Inndato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOSSEFALLET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOSSEFALLET 

(730) Innehaver: 
 Jan Andersen-Gott, Blomliveien 15, 9100 

KVALØYSLETTA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Investering og finasieringstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 

  
 

(111) Reg.nr.: 232806 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200507598 
(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:  
 VITENSENTERET TRONDHEIM 

(730) Innehaver: 
 Midtnordisk Vitensenter Stiftelse , Postboks 117, 7400 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

bøker og publikasjoner. 
41 Opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
museumsdrift og museumstjenester; organisering av 
utstillinger for vitenskapelige formål (vitensenter) 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232807 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509779 
(220) Inndato: 2005.09.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIORED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIORED 

(730) Innehaver: 
 Elkem AS , Postboks 5211 Majorstua, 0303 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, 

Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Karbonholdige reduksjonsmidler for bruk ved 
fremstilling av metaller og legeringer. 
4 Trebriketter; trepellets. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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(111) Reg.nr.: 232808 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509780 
(220) Inndato: 2005.09.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TI 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Teknologisk Institutt , Postboks 2608 St. 

Hanshaugen, 0131 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Bistand ved forretningsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, rådgivning for 
rasjonalisering av forretninger, rådgivning om 
organisasjon- og forretningsledelse, rådgivningstjeneste 
for forretningsledelse, bistand for ledelse av handels-
/industribedrifter, konsultasjoner om forretningsledelse. 
41 Eksaminasjonsvirksomhet, 
korrespondansekurs, utgivelse av bøker, organisering og 
ledelse av konferanser, organisering og ledelse av 
seminarer, praktisk opplæring, praktiske seminarer, 
undervisning/utdannelse, utleie av videobånd. 
42 Kjemiske analyser, rådgivning vedr bygging, 
mekanisk forskning, teknisk forskning, kjemisk forskning, 
forskning/produktutvikling for 3.part, 
ingeniørvirksomhet/teknisk ekspertise, 
kalibreringstjenester, kjemiske undersøkelser, 
kvalitetskontroll, materialtesting, industriell 
design/formgivning, utarbeidelse av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Reg.nr.: 232809 
(151) Reg.dato.: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Søknadsnr.: 200509047 
(220) Inndato: 2005.09.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OZIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OZIL 

(730) Innehaver: 
 Alcon Inc , Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Oftalmiske medisinske og kirurgiske apparater 
og utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  22/06, 2006.05.29 
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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: 0300776 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509642 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 

(730) Innehaver: 
 ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211, 

GENÈVE 26, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Timepieces and parts thereof; watchbands; 
jewelry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0522548 
(180) Registreringen 

utløper: 
2008.04.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509643 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KERASTASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KERASTASE 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Services provided by hairdressing and beauty 

salons. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0612063 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200506731 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sefra 

(730) Innehaver: 
 Seidler-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, 

Schönbrunnerstraße 47, 1050, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for use in industry and 
craftwork; fire-extinguishing compositions; fire-retardant 
impregnation materials; products for bleaching, fixing, 
preserving and dissolving paints, lacquers and varnishes; 
sizes; unprocessed artificial resins. 
2 Coloring materials, paints, dispersion paints, 
artificial resin paints, powdered wall paints, wall paints 
made of artificial resin, paints for metals, anti-rust paints, 
fire-retardant paints, fire-retardant paint compounds and 
primer coats (for painting); oil paints, dry paints, paints in 
tubes; varnishes, lacquers, artificial lacquers, mastics, 
glossy varnishes, lacquers, paints and oils for floors; rust-
proofing agents, preservatives and oils against the 
deterioration of wood, preservatives against the 
deterioration of floors, raw natural resins; products for 
dissolving paints, lacquers and varnishes. 
3 Scouring preparations; polishes. 
7 Machines and apparatus for treating surfaces 
and applying surface layers as well as surface protection 
materials; machines for painters and paper hangers; 
grinding and injecting machines. 
8 Hand-operated hand apparatus and tools for 
treating surfaces and applying surface layers as well as 
surface protection materials; hand grinders, injecting 
apparatus, injection guns, injection stencils, apparatus for 
injecting glue, squares with stops, assorted tools, 
assorted tools for paper hangers. 
11 Air reheaters, drying apparatus, fans, burning 
apparatus. 
20 Trestles and tables for paper hangers. 
21 Brushes (except paint brushes), sponges, 
articles for cleaning purposes, steel wool, cosmetic 
utensils, file brushes for painters and paper hangers. 
24 Hangings, wall coverings and tapestries of 
textile. 
27 Wallpaper, wall hangings, wall coverings not 
made of textiles; mats, linoleum, floor coverings, oilcloths.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0759047 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.04.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509645 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIOMBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PIOMBO 

(730) Innehaver: 
 Piombo SrL, Via Savona, 38, 17019, VARAZZE (SV), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0789063 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.07.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200411936 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AURAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AURAL 

(730) Innehaver: 
 Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 - DOLNÍ 

MECHOLUPY, CZ 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Anti-epileptic preparations for treating the 

central nervous system. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0798778 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200509646 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEBETO 

(730) Innehaver: 
 Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Beysan 

Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 11/1 Haramidere, 
Büyükcekmece, ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0806897C 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511171 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.02 IT TO 2003 C 000909 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERRUTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CERRUTI 

(730) Innehaver: 
 Cerruti 1881, 9 Place de la Madeleine, 75008, PARIS, FR

(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' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office articles (except 
furniture); instructional or teaching material (excluding 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0812144 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200310824 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.11.13 
(300) Søknadsprioritet: 2003.03.20 DE 303 14 969.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

RACETEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RACETEC 

(730) Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126, 

MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Tyres; pneumatic and solid tyres, especially for 

vehicle wheels; wheels for vehicles; inner tubes for 
wheels; rims; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods, namely valves, rim bands, sponge rubber rings; 
(included in this class); motorcycle parts (included in this 
class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0819790 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200402827 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.25 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.22 US 78/277,547 

2003.11.18 US 78/329,655 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIGH SOCIETY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIGH SOCIETY 

(730) Innehaver: 
 Diamond Communications Inc, 801 Second Avenue, 

NY10017, NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Entertainment magazine. 

38 Transmission of television programs in the field 
of adult entertainment by means of television 
broadcasting, cables transmission, digital cable 
transmission, satellite transmission, videotape and 
DVD's. 
41 Entertainment services, namely television, 
cable television, digital television and satellite television 
programs, features and movies; production of television 
programs in the field of adult entertainment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0820134 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509292 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLÜTENTAU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLÜTENTAU 

(730) Innehaver: 
 Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Lindenstrasse 15, 75365, CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0820789 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200403353 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REFLECTS 

(730) Innehaver: 
 Meinhard Mombauer, Toyota Allee 54, 50858, KÖLN, DE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Rivets; rings of common metal for keys, 
signboards made of metal; zamac (soft cast goods), in 
particular in the form of labels, tags, badges; goods made 
of zircon. 
9 Pocket calculators; table calculators; currency 
calculators; magnets. 
14 Jewellery of metal, in particular labels, badges, 
pins, blinkies, namely pins with illuminated LED; 
diamonds; brooches; button covers (button jewellery), 
domes of precious metal (raised stickers); banknote clips 
of precious metal; hard enamel goods (jewellery), in 
particular in the form of badges, labels; imitation hard 
enamel goods (jewellery), in particular in the form of 
labels, suitcase tags, tie clips and tie pins, cuff links, 
medals, metal badges, coins, ear clips, pins, key rings, 
key fobs; soft enamel goods (jewellery), in particular in 
the form of labels, club crests, business card cases, tie 
clips, jewellery of gold and silver; precious stones; clocks, 
including table clocks and wall clocks; wrist watches and 
pocket watches; key fobs; trolley coins. 
16 Calendars; agenda (memo books); 
bookmarkers; letter openers. 
18 Bags; luggage; suitcases; purses, wallets, 
including purses and wallets of leather or leather 
imitation. 
26 Zipper tags; adhesive badges. 
34 Lighters; lighter cases, not of precious metal. 
40 Single name engraving; single numbering; 
photo engraving; custom assembly of jewellery (for 
others); relief casting and stamping; sand blasting; soft 
casting; plastic casting; offset printing; screen printing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0823305 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200404921 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.20 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.02 DE 303 63 458.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOSS IN MOTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOSS IN MOTION 

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

Dieselstrasse 12, 72555, METZINGEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0823976 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200405334 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.02 FI T200302964 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRANSMAST 

(730) Innehaver: 
 Eltel Networks OY, Pl 50, 02611, ESBO, FI 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Antenna masts and towers. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
38 Telecommunications. 
42 Technological services relating to design of 
base stations for mobile networks and consultation 
relating thereto; development services relating to base 
stations for mobile networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826303 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509647 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 daitsu 

(730) Innehaver: 
 Eurofred SA, Marqués de Sentmenat 97, 08029, 

BARCELONA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling 
(marking), monitoring (inspection), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, storing, controlling or monitoring electricity; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers, fire extinguishers. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water distribution and for sanitary installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0828724 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200407979 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSMAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRANSMAST 

(730) Innehaver: 
 Eltel Networks OY, Pl 50, 02611, ESBO, FI 

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

OSLO, NO 
(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. 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
38 Telecommunications. 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0830238 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200408755 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.02 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.23 DE 303 55 492.4/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAMSLER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WAMSLER 

(730) Innehaver: 
 Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH, 

Gutenbergstrasse 25, 85748, GARCHING BEI 
MÜNCHEN, DE 

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

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

 11 Chimney furnaces, furnaces, heating apparatus 
for solid fuels, central heating, electric heating and 
cooking apparatus, heating and cooking apparatus for 
solid, liquid or gaseous fuels, lighting apparatus, 
steaming apparatus, hot-air dampers, cooling machines, 
drying apparatus, hot-air apparatus, ventilation 
appliances, water preparing apparatus, sanitary 
equipment, solar collectors for heating purposes, heat 
pumps, cookers, heating stoves for household purposes, 
thermal devices for canteen kitchens, frying plates, 
ovens, barbecue grills, hot-air ovens, warming cubicles. 
21 Non-electric deep fat fryers, tiltable frying pans, 
tiltable cooking kettles, cooking kettles, pressure cooking 
kettles, water quenches for keeping meals warm. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0830750 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200408996 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.27 FR 04 3 269 997 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPRESSLIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPRESSLIM 

(730) Innehaver: 
 Institut Jeanne Piaubert, 76/78, avenue des Champs 

Elysées, 75008, PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery products, namely perfumes and 

eaux de toilette; beauty products, namely rouge, eye 
shadows, foundation, face masks and beauty masks, 
lipsticks, nail varnish, nail varnish removers; lotions, 
creams and other preparations for removing make-up; 
toiletries, namely shampoos, bath salts, bath and shower 
gels, bubble baths, toilet soaps and cakes of soap, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; shaving soaps, 
creams and foams; after-shave lotions and balms; 
dentifrices; suntan preparations, namely suntan oils, 
milks, lotions and creams; self-tanning creams, products 
for tanning the skin; non-medical beauty care 
preparations for the skin, body, face, eyes, lips, neck, 
bust, hands, legs and feet; anti-wrinkle creams; non-
medical energizing and toning lotions and creams, 
moisturising lotions and creams, cosmetic scrubs in 
cream form, slimming lotions, creams, gels and fluids; 
body deodorants; cleansing preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0834969 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200509649 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Selesyn 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Selesyn 

(730) Innehaver: 
 biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Strasse 32, 

70734, FELLBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines, diagnostics for medical purposes; 
sanitary preparations; dietetic products for medicinal 
purposes; food supplements for medical purposes; food 
supplements for non-medicinal purposes, mainly 
consisting of vitamins, trace elements, minerals. 
29 Food supplements for non-medicinal purposes, 
mainly consisting of proteins. 
30 Food supplements for non-medicinal purposes, 
mainly consisting of carbohydrates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0835575 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200412038 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.22 DE 304 03 574.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Valentin Fraas 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Valentin Fraas 

(730) Innehaver: 
 V Fraas AG & Co, Orter Strasse 6, 95233, 

HELMBRECHTS, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 25 Headscarves, neckerchiefs, fichus, scarves, 
stoles, ties, gloves; headgear; caps; socks; textile 
accessories for clothing and headgear, included in this 
class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0835646 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200504003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VETUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VETUS 

(730) Innehaver: 
 Vetus den Ouden NV, Fokkerstraat 571, 3125BD, 

SCHIEDAM, NL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Unwrought and partly wrought common metals 

and their alloys; products of aluminium not included in 
other classes; anchors; non-electric cables and threads 
of common metal; ironmongery; pipes and tubes of metal; 
safes and cashboxes; balls of steel; horseshoes of metal; 
nails and screws of metal; products made of common 
metals not included in other classes; ores; storage tanks 
of metal for water and fuel, as well as tank connection 
kits of metal, bleed nipples, covering and filler caps, 
flexible tanks, including their covering and filling caps, 
anchor rolls, trapdoor handles of metal, doorlocks, 
bollards, hinges, boathooks, waterlocks; afore-mentioned 
goods made of metal; mosquito screens made of metal; 
metal steps for swimming pools; appendages of metal. 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling, 
such as flexible machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); large agricultural 
machines other than hand-operated; incubators for eggs; 
mechanical steering winches; propeller shaft bearings 
and propeller shaft glands (slide bearings) made of non-
ferrous metals; windlasses; pumps (parts of machines), 
steering winches, hand-operated and electrical 
windlasses; water separators, filters for rough material 
(parts of machines or engines); screw shafts, clutches 
other than for land vehicles, motor blocks (other than for 
land vehicles), bearings and screw shaft systems, 
reverse clutches and V-drives, exhaust systems, parts of 
exhaust systems, such as lead-throughs, silencers and 
expansion joints (other than for land vehicles), motors 
(except for land vehicles), bow jets, exhaust parts made 
of rubber, and covering parts made of rubber for motor 
exhausts; motor brackets made of rubber; hoses (parts of 
exhaust systems); propeller shafts. 
9 Scientific, nautical, surveying, electric radio-
telegraphic apparatus and instruments, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; electronic apparatus; remote 
controls for electronic motors; fire-extinguishing 
apparatus; wind direction indicators, alarm equipment, 
electrical cables; batteries, such as batteries for ships, 
and switches therefor, battery chargers; battery watchers, 
anodes, batteries (accumulators); baroscopes, 
barometers, ship barometers, weather instruments, fuel 
dispensing pumps, zinc anodes, gas detectors, 
anemometers and converters, wind speed meters, switch 
panels and circuit breakers, depth finders, anti-
interference sets for electronic apparatus, electric panels, 
motor wiring, T-pieces for wiring; remote controls for 
motors and tension reels and pressure reels; electrically 
operated closing devices. 
11 Apparatus for lighting,  namely, floodlights, 
lamps and lights, apparatus for lighting, searchlights, light 
borders, fire bars, ceiling lights, reading lamps and lights, 

wall lamps, card reading lamps, lighting (built-in or 
otherwise), cardan lamps and electrical ship lamps, as 
well as built-in kits, navigation lighting, side lights and top 
lights, handheld floodlights; gas generators (installations).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; engines for vehicles; wheel house platforms, rail 
stanchions and rail stanchion pots (for railing work), ship 
buffers, steering wheels and helms, steering installations, 
controls and hydraulic controls, steering columns, escape 
hatches, also for ships and frames for escape hatches, 
portholes, wind screens, fixed windows and windows for 
boats and ships, sliding hatches, wipers and swinging 
windows, davits, hand railings and delayers, masts, out 
board motor brackets, buffers, rail stanchions and rail 
stanchion pots, ship horns, air horns, differential 
apparatus for operating motors from two or more different 
places independently from each other, parts, adaptors 
and accessories of/for boats and ships, not included in 
other classes; screw propellers, propellers, stern 
propellers, plenum propellers, clap propellers, bow 
propellers; hydraulic steering for out board motors; 
hydraulic (servo-assisted) steering for boats. 
17 Flexible hoses, not of metal. 
20 Furniture for ships; steps for swimming pools, 
not of metal (movable); reservoirs, not of metal nor of 
masonry, for water and fuel, and their caps, not of metal; 
deck chairs. 
35 Retail sale services, commercial intermediary 
services relating to the purchase, as well as the import, 
export and trading of the goods mentioned in classes 6, 
7, 9, 11, 12, 17 and 20; marketing, business 
communication, advertising and promotion; afore-
mentioned services also rendered within the framework 
of retail or wholesale businesses, through the Internet or 
otherwise. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0839033 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200500367 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.01.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.18 FR 04 3 274 583 
(540) Gjengivelse av merket: 

DINNA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DINNA 

(730) Innehaver: 
 DCN, 2, rue Sextius- Michel, Paris cedex 15, 75732, 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific (other than medical), nautical, 

surveying, optical, measuring, signaling, monitoring 
(inspection), emergency (life-saving) apparatus and 
instruments; calculating machines; protection devices for 
personal use against accidents; weapon devices, namely 
devices used for connecting different weapon systems of 
a ship; air and sea navigation devices, namely satellite 
triangulation positioning devices, inertial navigation unit. 
16 Paper, cardboard, printed matter, instructional 
or teaching material (except apparatus), cards, books, 
newspapers, prospectuses, brochures, instruction or 
teaching manuals, technical documentation, user, 
maintenance, repair and technical instruction manuals. 
38 Telecommunication, communication, 
transmission of messages and data; radio-paging 
services; information on telecommunications; 
communications by computer terminals, fiber-optic 
networks or satellites; radio or telephone 
communications; provision of access to a global 
computer network or to a local computer network; 
communication between computers. 
41 Education; training; publication of books; 
training and practical training in the field of computer 
software and hardware related thereto, commutators and 
data administration, supervision, transmission, storage 
and recording software; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, conventions, seminars or 
symposiums; online electronic publishing of books and 
periodicals. 
42 Surveying (engineer's services), studies, 
surveys, evaluations, estimates and research in the fields 
of science and technology provided by engineers and in 
particular in the field of telecommunications; computer 
and software design and development; development 
(design), installation, maintenance, updating or rental of 
software; computer programming; computer consultancy 
services; conversion of data and computer programs 
(other than physical conversion); engineering project 
studies; research and development of new products (for 
third parties); studies regarding communication and 
telecommunication network architecture; integration 
studies, testing, validation and maintenance tests in 
connection with all the aforesaid goods and services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0840214 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200501024 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.20 US 78422391 
(540) Gjengivelse av merket: 

TARGUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TARGUS 

(730) Innehaver: 
 Targus Group International Inc, 1211 North Miller Street, 

CA98206, ANAHEIM, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Batteries; rechargeable batteries; battery 

chargers; accessories for cameras, digital cameras and 
camcorders, namely, tripods, telephoto and wide angle 
lenses, conversion lens adapter tubes, UV filters and filter 
kits, lens protectors, screen protectors, flashes, starter 
kits, VHS-C adapters, neck straps; memory cards and 
memory card readers; blank video tapes; video tape 
storage cases and containers; video tape rewinders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0843913 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200502757 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 DE 304 44 654.8/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEVITO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DEVITO 

(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:  
 29 Ready-to-serve meals included in this class; 

sausages and sausage preserves. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0844662 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200503335 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.20 JP 2003-91767 
(540) Gjengivelse av merket: 

NetCIRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NetCIRA 

(730) Innehaver: 
 Foster Electric Co Ltd, 512 Miyazawacho, 196-8550, 

AKISHIMA-SHI, TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Sound or audio data transmitting apparatus 
and devices (telecommunication machines, apparatus 
and their parts or electronic machines, apparatus and 
their parts); speaker systems; loudspeakers; 
microphones; amplifiers; stereo receivers; radio tuners; 
tape recorders; headphones; pick-ups; mixers; echo 
units; equalizers; time delay units, compressors, limiters, 
noise reduction units and converters for 
telecommunication machines, apparatus and their parts 
or for electronic machines, apparatus and their parts; 
information processors; motors for telecommunication 
machines, apparatus and their parts or for electronic 
machines, apparatus and their parts; optical disks; 
magnetic recording tapes; sound or image recording 
apparatus; sound or image reproduction apparatus; 
broadcasting machines and apparatus; 
telecommunication machines, apparatus and their parts; 
electronic machines, apparatus and their parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844766 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503355 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.28 SE 2004/07198 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABS 

(730) Innehaver: 
 Cardo Pump AB, Box 394, 20123, MALMÖ, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pumps (machines) and pumps (parts of 
machines, electric motors and engines), mixers, aerators; 
parts and components for all the aforementioned goods. 
9 Apparatus and instruments for measuring, 
control and surveillance intended for pumps, mixers, 
aerators; parts and components for all the 
aforementioned goods. 
37 Repair, maintenance and installation of pumps, 
mixers, aerators and pump installations and devices; 
information about all the aforementioned services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845684 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503851 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARCON TISANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARCON TISANE 

(730) Innehaver: 
 Jutta Mai, Fabrikstrasse 18, 78224, SINGEN, DE 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic preparations for the hair care and to 
support the hair growth. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0847068 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200504482 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIXIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIXIE 

(730) Innehaver: 
 Dixie AB, Stora Nygatan 13, 41108, GÖTEBORG, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Vases, not of precious metal; candlesticks, not 
of precious metal; drinking glasses. 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; towels of textile; bed covers; table cloths (not of 
paper); shower curtains of textile or plastic; table mats 
(not of paper). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850274 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509650 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARANIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PARANIX 

(730) Innehaver: 
 Chefaro Ireland Ltd, Farnham Drive, Finglas Road, 11, 

DUBLIN, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Antiparasitic products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850438 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200505838 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.14 DE 304 34 080.4/26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STO by Street One 

(730) Innehaver: 
 Street One GmbH, Hunäusstrasse 5, 29227, CELLE, DE 

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

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in 
particular cosmetic articles, including lipsticks, eye make-
up, eyeliner, make-up; blush; hair lotions; soaps. 
9 Sunglasses; glasses; cases for sunglasses and 
glasses. 
14 Jewellery, costume jewellery; cuff links, tie 
pins; pins and brooches; horological instruments, cases 
for horological instruments, straps for horological 
instruments; key rings. 
16 Stationery, writing and drawing implements; 
writing cases; paper and goods made from paper 
(included in this class), printed matter; stickers 
(stationery); photographs; stands for photographs. 
18 Bags and pouches (included in this class), 
rucksacks, leather and imitations of leather, and goods 
made from these materials, namely containers not 
specifically designed for the object being carried; small 
leather goods, in particular purses, pocket wallets, key 
wallets, trunks and travelling bags; travelling sets 
(leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks. 
23 Yarns and threads for textile use. 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class), in particular fabrics for curtains and blinds; 
household linen, table and bed linen; bed and table 
covers. 
25 Clothing, headgear, footwear; clothing 
accessories, namely belts, handkerchiefs, gloves, ties 
and pocket squares, braces, scarves, stockings, socks, 
headbands; prefabricated suit pockets. 
26 Clothing accessories, namely expanding bands 
for holding sleeves, buttons; hair ornaments, hair bands, 
hair slides; badges; belt fasteners and belt buckles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0851668 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200509651 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LFD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LFD 

(730) Innehaver: 
 LFD Handelsgesellschaft mbH, Bunte Bank 3, 44227, 

DORTMUND, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines for processing wood, metal and 
plastics, as well as construction machinery; machine 
tools; motors other than for land vehicles; clutches and 
devices for transmission of power other than for land 
vehicles; controls for machines, motors and engines; 
gears other than for land vehicles; compressors 
(machines); crank shafts; bearings (parts of machines), 
especially ball-bearings, roller-bearings, self-oiling 
bearings; bearing brackets for machines; journals (parts 
of machines); pumps (parts of machines, engines or 
motors); rollers included in this class; gear boxes for air 
vehicles and water vehicles. 
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; gear boxes for land vehicles; clutches included 
in this class; bearings (except as parts of motors and 
engines) for vehicles and for apparatus for locomotion by 
land, air or water. 
42 Consultancy in the field of research and design 
relating to bearing technology; engineering; computer 
programming; technical research; construction planning; 
material testing; product studies (technical); quality 
control. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0853361 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200507247 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.02 AT AM 8014/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OLIVER WEBER COLLECTION 

The mark has the writing Oliver Weber Collection and 
above there is a crystal as a symbol: a diamond with the 
writing Oliver Weber below and the word "collection" 
(written smaller) underneath the wording Oliver Weber. 

(730) Innehaver: 
 Westa Modeschmuck VertriebsgesmbH, Gewerbepark 3, 

6068, MILS, AT 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Precious metals and their alloys; jewellery, 

precious stones, horological instruments. 
18 Leather and imitations of leather, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853622 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200507408 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.24 CH 530506 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAMISIL ONCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAMISIL ONCE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.05.29 - 22/06

 

64 
 

(111) Int.reg.nr: 0855602 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508227 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.30 DK VA 2004 04741 
(540) Gjengivelse av merket: 

Flash-n-Tag 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Flash-n-Tag 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Flash and Tag 

(730) Innehaver: 
 Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290, MARSLEV, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Signs (tags) of metal, rings of common metal 
for keys. 
9 Reflecting discs for wear, for the prevention of 
traffic accidents. 
11 Lanterns, lamp and vehicle reflectors. 
18 Collars and leashes for pets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855605 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508229 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 EM 3965035 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAROMAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAROMAC 

(730) Innehaver: 
 Haromac  Werkzeugfabrik Happe GmbH & Co KG, 

Heinrich-Schicht-Str.1, 42499, HÜCKESWAGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Mechanically operated tile tools and 
construction tools. 
8 Hand-operated tile tools and construction tools.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855652 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508244 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FlagTag 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FlagTag 

(730) Innehaver: 
 Raflatac OY, Tesomankatu 31, 33310, TAMMERFORS, 

FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Microchips; electrical circuits, resonance 
circuits; radio frequency readable data carriers, reading 
and data recording apparatus related thereto. 
16 Paper, cardboard and tags supplied in reels 
with adhesive or silicone liner. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855664 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200508247 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THROAT COAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THROAT COAT 

(730) Innehaver: 
 Traditional Medicinals Inc, 4515 Ross Road, CA95472, 

SEBASTOPOL, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Herb tea for medicinal purposes; dietary and 
nutritional supplements; preparations for relieving 
symptoms of allergies, colds, coughs and the flu; 
preparations for relieving mouth sores and sore throat. 
30 Herb tea. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0855693 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200508251 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAZGULYAY 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 RAZGULYAY 

(730) Innehaver: 
 Joint-Stock Company "Trade company " Alco- Trade" ", 

Str. 1 A d. 4, Leninsky prospekt, 119049, MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages; vodka; bitters (liqueurs). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855701 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508254 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBAN MAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 URBAN MAT 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, toilet waters; bath salts and shower 

gels for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; 
cosmetics creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, 
gels and oils (cosmetics); make-up preparations; 
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol-based 
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair 
dyes and bleaching products; hair-curling and setting 
products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855707 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200508256 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 BX 767733 
(540) Gjengivelse av merket: 

DELIRIUM CAFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DELIRIUM CAFE 

(730) Innehaver: 
 De Gustibus NV, Brusselsesteenweg 316, 9090, MELLE, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Services provided by pubs, bars and cafes; 
restaurant services (meals and beverages). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855711 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508258 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.28 BX 1070521 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Blue Devil 

(730) Innehaver: 
 Cand'Art NV, Spelverstraat 26/A, 3740, BILZEN, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicated confectionery. 

30 Confectionery, chocolate and biscuit articles. 
35 Middleman services for the purchase and sale, 
as well as the import and export of confectionery, 
chocolate and biscuit articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0856036 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508337 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.10 SE 2005/03394 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIXX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIXX 

(730) Innehaver: 
 Unibet (International) Ltd, The Plaza Commercial Centre, 

Bisazza Street, SLM15, SLIEMA, MT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Gambling on-line services (provided via 
computer networks). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0856380 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508424 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 IT TO2004C001997 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FULL PROOF 

(730) Innehaver: 
 Merloni Elettrodomestici SpA, Viale Aristide Merloni, 47, 

60044, FABRIANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools, motors (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; household 
appliances, such as dishwashers, laundry washers, 
washing and drying machines, mixers, grinders, coffee-
grinders; electric household cleaners, such as vacuum 
cleaners, floor polishers; parts and fittings included in this 
class for all the aforesaid products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0856761 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508632 
(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:  
 Baker & Baker 

(730) Innehaver: 
 CSM Nederland BV, Nienoord 13, 1112XE, 

AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for industrial and scientific 
purposes; chemical substances for preserving foodstuffs; 
substances and ingredients for improvement of bread, 
pastry and dough for industrial use; raw materials for 
bakery products, as far as included in this class. 
29 Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; fruit toppings for cakes, 
tarts, pastries and pies; raw materials for bakery 
products, as far as included in this class. 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, bread rolls, pastry and confectionery; substances 
and ingredients for improvement of bread, pastry and 
dough and raw materials for bakery products as far as 
not included in other classes, paste and pasta; baking 
aids and baking mixtures for the manufacture of bread, 
bread rolls, pastry and confectionery; dough and (deep-
)frozen dough, edible ices; honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad 
dressings); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0856888 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508662 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 DE 304 68 649.2/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

Certmedica 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Certmedica 

(730) Innehaver: 
 BIOMEDICA Pharma-Produkte GmbH, Birkenweg 16, 

63871, HEINRICHSTHAL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; medical preparations for internal use; food 
supplements and dietetic foodstuffs for medical purposes; 
food supplements; dietetic foodstuffs and food 
concentrates for non-medical purposes on a base of 
amino acids, minerals, trace elements and vitamins, or in 
combination with a shellfish base included in class 5. 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; medical devices instruments 
and apparatus; orthopaedic articles. 
29 Dietetic foodstuffs or food supplements for non-
medical purposes on a base of protein, fat, fatty acids, 
with the addition of vitamins, minerals, trace elements, 
alone or in combination or in combination with 
components of shellfish included in this class. 
30 Dietetic foodstuffs or food supplements for non-
medical purposes on a base of carbohydrates, fiber, with 
the addition of vitamins, minerals, trace elements, alone 
or in combination or in combination with components of 
shellfish included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857006 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508679 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.19 EM 4195046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAPPY CAT 

(730) Innehaver: 
 Interquell GmbH, Gartenstrasse 3, 86517, WEHRINGEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuffs for cats. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857019 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200508681 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.30 US 78540104 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOUT FANTASY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLOUT FANTASY 

(730) Innehaver: 
 Hidden City Games LLC, 120 Lakeside Ave. Suite 100, 

WA98122, SEATTLE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed game instructions and rules. 
28 Game chips, poker-style game chips and chip-
based games; games having components for throwing; 
games having throwable components; playing surfaces 
used for playing games having throwable components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857105 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508696 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAMADHI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAMADHI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The English translation of "SAMADHI" is "an enlightened 

bliss state, or a state of deep concentration resulting in 
union with an ultimate reality or spiritual self fulfillment". 

(730) Innehaver: 
 Samadhi Tank Co Inc, P.O. Box 2119, CA95959, 

NEVADA CITY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Isolation tanks and chamber for relaxation and 
therapeutic use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857144 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508707 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 IT BO2005C000384 
(540) Gjengivelse av merket: 

VILLA MARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VILLA MARE 

(730) Innehaver: 
 Qwine SrL, Via Giorgio Regnoli, 107, 47100, FORLI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857157 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508712 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 IT BO2005C000385 
(540) Gjengivelse av merket: 

VILLA FIORI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VILLA FIORI 

(730) Innehaver: 
 Qwine SrL, Via Giorgio Regnoli, 107, 47100, FORLI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857161 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508716 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.08 DE 304 63 387.9/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

DPD GUARANTEE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DPD GUARANTEE 

(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: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857188 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508727 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.04 DE 304 63 068.3/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Profiler by brühl 

(730) Innehaver: 
 C Brühl GmbH & Co KG, Bürgerstrasse 12, 36199, 

ROTENBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, mainly outerclothings for women, men 
and children, in particular trousers for men, women and 
children; belts (clothing). 
26 Buttons, belt clasps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857192 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508730 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 SG T05/064101 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 clear all-in-one 

(730) Innehaver: 
 Clearlab International Pte Ltd, 139 Joo Seng Road, #06-

01, 368362, SINGAPORE, SG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Contact lenses care preparations in solution 
and tablet form for disinfecting, cleaning, wetting, 
cushioning, soaking or rinsing contact lenses; liquid 
solutions which rewet, lubricate, rehydrate or relieve 
dryness in the eyes or contact lenses; eye moisturizers 
for medical use; ocular decongestants (for medical use); 
and ocular ointments (for medical use), which relieve 
irritations, relieve redness, relieve discomfort or soothes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857201 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200508733 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.21 US 78551552 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ali-Pak 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ali-Pak 

(730) Innehaver: 
 InKine Pharmaceutical Company Inc, Building 18, Suite 

440, 1787 Sentry Parkway West, PA19422, BLUE BELL, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products, namely, purgatives 

and laxatives. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857265 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200508741 
(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:  
 MONTEL 

The mark consists the word "montel" in stylized lettering. 
(730) Innehaver: 

 Montel Mobilya Tekstil Deri Turizm Sanayi ve Ticaret 
Limited Sirketi, Acisu Beldesi Bila No, IZMIT-KOCAELI, 
TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Furniture, made from any type of material; 

display stands and boards; index cabinets, medicine 
cabinets, writing and drawing desks, trolleys for 
computers (furniture), deck chairs; counters (tables) not 
of metal; work benches; vice benches, not of metal; 
chests, not of metal; mail boxes, not of metal or masonry; 
fixed towel dispensers (not of metal); mattresses, spring 
mattresses, pillows, air mattresses and pillows; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; water beds, 
not for medical purposes; straw mattresses; sleeping 
bags for camping; mirrors, beehives, comb foundations 
for beehives, sections of wood for beehives; playpens for 
babies, high chairs for babies, bassinettes, infant 
walkers; vehicle plates not of metal; signboards of wood 
or plastics; wooden barrels, casks, kegs; boxes of wood; 
containers, not of metal, for transportation purposes; 
transport pallets, not of metal; packaging containers of 
plastic; plastic barrels, casks, kegs; reservoirs, not of 
metal nor of masonry; boxes of plastic; picture frames, 
picture frame brackets, moldings for picture frames; 
curtain holders, not of textile material; curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, curtain rods, curtain rollers, 
curtain tie-backs; handles, not of metal, for tools and 
instruments; bottle closures, not of metal; bottle caps, not 
of metal; corks for bottles, cork bands; rivets, not of 
metal; bolts, not of metal; screws, not of metal; dowels, 
not of metal; pipe or cable clips, of plastics; plugs 
(dowels) not of metal; coat hangers, coatstands and 
covers for clothing (furniture); works of art included in this 
class, of wood, wax, plaster or plastics, especially 
sculptures and busts; mannequins, mobiles (decoration); 
decorative wall plaques, not of textile (furniture); stuffed 
animals; baskets, not of metal; bakers' bread baskets, 
hampers (baskets), reed baskets, fishing baskets; 
kennels, nesting boxes, cushions, beds for household 
pets; portable steps (ladders), of wood or plastic; mobile 
boarding stairs, not of metal, for passengers; reels, not of 
metal, non-mechanical, for flexible hoses; bobbins of 
wood for yarn, silk, cord; valves, not of metal, other than 
parts of machines; taps for casks (not of metal); identity 
plates, not of metal; nameplates, not of metal; registration 
plates, not of metal; numberplates, not of metal; window 
fittings, not of metal; door fittings, not of metal; 
opening/closing mechanisms, namely locks (not of 
metal), latches (not of metal); racks, shelves for filing-
cabinets, trolleys; door handles, not of metal; drawer 
rails, not of metal; furniture casters, not of metal; bamboo 
curtains, indoor window blinds (shades), slatted indoor 
blinds, bead curtains for decoration. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857267 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200508742 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 BX 1067226 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALON AIRSTYLIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALON AIRSTYLIST 

(730) Innehaver: 
 Koninlijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric hair-curlers; hair stylers and hair-
waving apparatus, electrically heated; parts of the 
aforesaid goods. 
11 Hair driers, hair drying machines and hood hair 
driers; parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857278 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508746 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.20 BX 1079766 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 bama fresh'ins 

(730) Innehaver: 
 Buttress BV, 100, Vleutensevaart, 3532AD, UTRECHT, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel 
grippers and heel cushions for footwear; socks and 
stockings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857279 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508747 
(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:  
 SIGN 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 SHENG GE. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SIGN. 

(730) Innehaver: 
 Yan Ke An, No. 5, South Waiyang Shuxin Village, Junbu 

Town, PUNING CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computers, computer peripheral devices, 
computer software (recorded), telephone apparatus, 
television apparatus, tape recorders, cabinets for 
loudspeakers, chargers for electric batteries, video 
player. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857280 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508748 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.05 FR 05 3 333 345 
(540) Gjengivelse av merket: 

VARILUX COMPUTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VARILUX COMPUTER 

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), 

147, rue de Paris, 94220, CHARENTON LE PONT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments; ophthalmic 
lenses, spectacle glasses, including mineral (glass) 
lenses, plastic lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, lenses for sunglasses, polarising lenses, tinted 
spectacle lenses, light-sensitive lenses, photosensitive 
lenses, treated lenses, coated lenses, non-relecting 
lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks; 
semi-finished spectacle lens blanks; contact lenses; 
cases for all the above goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857287 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508749 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 EM 4121431 
(540) Gjengivelse av merket: 

PITCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PITCH 

(730) Innehaver: 
 Thomas Seidensticker, 25, Rue 8612 ZI la Charguia 1, 

2035, TUNIS, TN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857291 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508751 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.09 SE 2005/01931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 the Annoying Thing 

(730) Innehaver: 
 TurboForce AB, Bergsgatan 20, 11223, STOCKHOLM, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; recording discs; 
computer software; audio and visual recordings in all 
media; audio cassettes; phonograph records; CDs; laser 
video discs; digital video discs; digital versatile discs; CD-
ROMs; motion picture films; computer game programs. 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in the class); printed matter; 
photographs; stationary; instructional and teaching 
material (except apparatus); printers' type; printing 
blocks. 
25 Belts, bathing suits; underwear; infant wear; 
jackets; shirts; sweaters; shorts; T-shirts; vests; coats; 
ties; socks; shoes; athletic shoes; slippers; boots; 
sandals; hats; caps; head bands; wrist bands (clothing); 
rainwear; gloves; mittens; costumes. 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in this class); playing cards; toys; action 
figures; action skill games; balloons, toy figurines; dolls 
and doll clothes; doll playsets; portable computer games; 
electric action toys; multiple activity toys; wind-up toys; 
toy bucket and shovel sets; toy vehicles; toy cars; toy 
trucks; toy holsters; toy model hobby craft kits; kites. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; game services provided 
on-line (from a computer network); publication of 
electronic books and journals on-line; production and 
presentation of motion picture films; production and 
presentation of sound and video recordings; 
entertainment information; production of entertainment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857306 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508753 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.26 IT PR2005C000011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SVC SAFETY VISIBILITY & COMFORT EUROPEAN 

STANDARDS QUALITY GARMENTS 
(730) Innehaver: 

 IGAP SpA, 1/D, Via Aldo Moro, Frazione Cogozzo, 
46019, VIADANA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Gloves and protective eyewear against 

accidents. 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857313 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200508755 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.07 BX 1075071 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHISTLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHISTLE 

(730) Innehaver: 
 Atala SpA, Via Lussemburgo 31/33, 35127, PADOVA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 

or water. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857315 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200508757 
(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:  
 ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP 

(730) Innehaver: 
 Ligarena SA, 10, rue d'Uzes, 75002, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Communications via computer terminals; 

electronic display services. 
41 Arranging of competitions in the field of 
education or entertainment; organization and conducting 
of colloquiums, conferences, conventions; providing 
games on-line on a computer network. 
42 Software design and development; computer 
programming; creation and maintenance of websites; 
computer consulting; hosting of computer sites 
(Websites). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857318 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200508758 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 BX 1067529 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSAVIA.COM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRANSAVIA.COM 

(730) Innehaver: 
 Transavia Airlines CV, 3, Westelijke Randweg, 1118CR, 

LUCHTHAVEN SCHIPHOL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telecommunication apparatus; electronic, 
magnetic and optical carriers of images, sound and data; 
information carriers and card operated information 
carriers, including SIM cards and other rechargeable 
cards; cards to recharge SIM cards; telephone 
peripherals. 
35 Commercial mediation with respect to bringing 
in contact people wanting to rent a car and car rental 
companies or people wanting to make a hotel reservation 
and hotels; sales promotion; administrative services; 
intermediary services in commercial affairs with respect 
to the sales of equipment to revalue smart cards, 
telecommunication apparatus including mobile 
telephones, SIM cards and other rechargeable cards, 
cards to recharge SIM cards; management of commercial 
business; business administration. 
36 Insurance, including travel insurance, car 
insurance, transport insurance and insurance of 
telecommunication apparatus; financial affairs; hire-
purchase financing, also of aircrafts. 
38 Telecommunication, including mobile 
telecommunication and providing information in respect 
thereof. 
39 Transportation; transportation of people and 
goods also by airline companies; packaging and storage 
of goods; arranging of tours; escorting of travellers; rental 
of vehicles, including aircrafts, also via Internet or other 
media or other forms of data transfer; booking and 
making reservations for flights, also via Internet or other 
media or other forms of data transfer; providing 
information about tours, also via on-line connections and 
via Internet; advices and providing information about the 
aforementioned services, also via Internet or other media.
43 Hotels, restaurants and cafés; catering; 
providing food and beverages, including preparing and 
serving meals, food stuffs and beverages; reservation of 
temporary accommodations and consultancy with respect 
to this matter, including making reservations for hotel 
rooms; consultancy with respect to catering, including the 
provisioning of food on flight. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857451 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200508802 
(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:  
 JINYUXIANG 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 JINYUXIANG. 

(730) Innehaver: 
 Bi Meina, No.5-7-1 Second Lane, Linmao Street, DALIAN 

CITY, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Bedspreads; quilts; bed linen; linen; sleeping 
bags (sheeting); pillow shams; table cloths (not of paper); 
mats of textile; place mats of textile; table mats (not of 
paper). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857457 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200508803 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.23 CH 529692 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STRAGEN 

(730) Innehaver: 
 Stragen Pharma SA, Case postale 617, 1211, GENÈVE 

4, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science, 
chemical and biochemical catalysts, chemical substances 
for analyses in laboratories. 
5 Preparations for pharmaceutical, veterinary and 
medical purposes; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use; 
materials for dressings; pills, pastils and ointments for 
pharmaceutical purposes; chemical-pharmaceutical 
preparations; chemical reagents for medical use; 
antiseptics; disinfectants; pesticides; preparations for 
destroying vermin; fungicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857471 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508804 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.12 BX 1069423 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Quality inside straight from the breeder 

(730) Innehaver: 
 Bejo Zaden BV, Trambaan 1, 1749CZ, 

WARMENHUIZEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; animal foodstuffs, malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857472 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508805 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.10 CH 531772 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROOF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROOF 

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

NEUCHÂTEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Raw or manufactured tobacco, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, rolling tobacco, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not 
for medical use); smokers' articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, 
cigarette cases and ashtrays, not of precious metal, their 
alloys nor plated therewith; tobacco pipes, pocket 
machines for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857520 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200508844 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.13 CH 535509 
(540) Gjengivelse av merket: 

OptiControl 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OptiControl 

(730) Innehaver: 
 ITW Gema AG, 17, Mövenstrasse, 9015, ST. GALLEN, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Apparatus and installations for auto-controlled 
electrostatic powder coating. 
8 Apparatus and equipment for manually-
controlled electrostatic powder coating. 
9 Electric and electronic regulating apparatus, 
regulating circuits and regulating apparatus, all for auto-
controlled equipment for electrostatic powder coating, for 
powder coating apparatus and for powder coating 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857537 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508851 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Meditrade 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Meditrade 

(730) Innehaver: 
 Rösner-Mautby Meditrade GmbH, Thierseestrasse 196, 

83088, KIEFERSFELDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Textile bandages and tapes for medical 
purposes; cotton for medical purposes; gum and rubber 
bands for medical purposes; pharmaceutical and sanitary 
preparations; sticking plasters; compresses; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; materials for 
dressings; disinfectants. 
9 Protective masks (other than for artificial 
respiration); gum shields, eye shields. 
10 Surgical apparatus and instruments; moisture-
proof or non-moisture-proof surgical face masks; surgical 
face masks for dressing purposes with nose clips as well 
as with or without nose and eye visors for protection 
against fluids; dental masks; nurses'caps; suture 
materials; gloves and finger guards for medical purposes; 
gloves for examination and operating purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857544 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200508856 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.30 BX 1080585 
(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: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857554 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200508861 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPUBLISHER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UPUBLISHER 

(730) Innehaver: 
 Xerox Corp, 800 Long Ridge Road,  P.O. Box 1600, 

CT06904, STAMFORD, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for text and graphics management, 
for print management, for information storage and 
retrieval, and for work flow management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857555 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508862 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Chic de PERE VENTURA 

The sign comprises a distinctive presentation of the 
product, characterized by the presence, in the upper part 
of a small bottle of sparkling wine (the neck, collar and 
top), of a stamped covering in the form of a chessboard 
with reticulate non-parallel lines, alternating dark and light 
squares; in the central part of the face of the body of the 
bottle there is the name "CHIC DE PERE VENTURA". 

(730) Innehaver: 
 Vendrell Pere Ventura, Ctra. Vilafranca, Km. 0,4, 08770, 

SANT SADURNI D'ANOIA (BARCELONA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Sparkling wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857564 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200508863 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICCANELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PICCANELL 

(730) Innehaver: 
 Swedish Match North Europe AB, 11885, STOCKHOLM, 

SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco; chewing tobacco; smokers' articles; 
matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857592 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200508871 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.11 SE 2005/01059 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Findus SEAFOOD Deli Scampi Gourmet 

(730) Innehaver: 
 Sudnif SA, Baarerstrasse 63, 6301, ZUG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, poultry, game, fish, shellfish and other 

food products originating from the sea; ready-made or 
prepared meals based on one or several of the 
aforementioned products; meat extracts; soups; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
ready-made salads; jellies, jams, compotes; edible oils 
and fats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857597 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508873 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 CH 528946 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPI EXPANDED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPI EXPANDED 

(730) Innehaver: 
 SWX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, 8001, 

ZÜRICH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Calculation, recording, creation, composition 
and systemization of statistics and indices concerning 
stock exchange transactions, securities, interest rates, 
prices, exchange rates and other economic data; 
systemization and composition of information and data in 
a computer database; computer data processing services 
in connection with stock exchange information provided 
via computers; research and information concerning 
commercial and business matters; recording of 
commercial information; commercial appraisals; statistical 
studies; consulting and information with regard to all the 
aforesaid services; input and recording of information and 
data; compilation and systemization and provision of 
information and data in connection with companies and 
the economy; composition and systemization of data in 
databases; database services, namely collection, 
compilation and updating of data; provision of information 
with regard to data processing assisted by computers. 
36 Insurance underwriting; financial affairs; stock 
exchange services, electronic stock exchange services; 
banking, clearing house and stock exchange and/or 
financial agent services; stock market quotations; 
financial services, namely creation, development and 
issue of financial instruments (securities, options, futures, 
term contracts); banking and financial services; portfolio 
management; services concerning monetary and 
financial transactions; professional consulting for 
organization and administration of banking and financial 
affairs; determination of and calculations concerning 
indices for securities and forward contracts, currencies, 
interest rates and economic factors; financial consulting 
in connection with these services; provision of information 
concerning share markets, currency markets and 
exchange rates, deposits, securities and other financial 
information; provision of information on life insurance, 
financial estimates of committed capital, financial 
analyses and other financial appraisals; financial 
analyses and tax estimations; information on credits; 
leasing of computers; financial services in the field of 
research, development, consulting and monitoring with 
regard to stock exchange indices; definition, maintenance 
and calculation of share indices; computer analysis of 
stock exchange information; supply of information and 
data in connection with stock exchanges. 
41 Education; teaching; publication of information 
on quoted securities, forward contracts and economic 
factors; publication of index figures, of texts (other than 
advertising texts) and of data, especially statistics and 
indices in connection with stock exchange business, 
purchase prices, securities, interest rates, prices, 
exchange rates, companies, markets and economic 
realities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857605 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508875 
(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:  
 Bahman LIGHTS IRANIAN TOBACCO COMPANY 

BAHMAN LIGHTS in FARSI and ENGLISH enclosed in a 
rectangular shown on the both sides of the blank. 
Unsurrounded wording of the same name in FARSI and 
ENGLISH is printed on the small sides. ITC's Logo in 
negative is shown on the golden surface, BAHMAN 
LIGHTS is shown on the bottom in FARSI. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 BAHMAN LIGHTS 

(730) Innehaver: 
 Iranian Tobacco Company, Ghazvin Avenue, 13314, 

TEHRAN, IR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco; cigarettes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857607 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200508877 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.08 US 78480353 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERE! 

(730) Innehaver: 
 PS Here LLC, 8411 Preston Road Suite 650, TX75225-

5523, DALLAS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Prerecorded audio tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, and records. 
38 Cable and satellite television broadcasting. 
41 Production and distribution of motion pictures 
made for television movies and television series; 
television programming; providing motion pictures over a 
global computer network; entertainment in the nature of 
motion pictures made for television movies and television 
series; operation of movie theaters; conducting film 
festivals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857649 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508887 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.13 BX 1069549 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bi 2 tos 

(730) Innehaver: 
 Clasado Inc, c/o Arosemena Noriega & Contreras, 

Edificio Interseco, Calle Elvira, Calle Elvira Mendez No 
10, Ap 0816-01560, PANAMA 5, PA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides, food 
supplements and additives for medical or therapeutic use 
(included in this class). 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt; food supplements 
and additives for animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857681 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508893 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.14 DE 305 15 075.8/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIN CARRÉ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIN CARRÉ 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Chocolate, chocolate goods, confectionery. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857769 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200509069 
(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:  
 AURUM CANTUS 

(730) Innehaver: 
 Penglai Jinlang Yinxiang Youxian Gongsi, 188, 

Nanguanglu, 265600, PENGLAI, SHANGDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmitting and 
reproducing sound or images. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857770 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200509070 
(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:  
 HU YOU 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 HU YOU. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The two words mean respectively "protect" and "bless", 

the combined word has no actual meaning. 
(730) Innehaver: 

 Yangzijiang Yaoye Jituan Youxian Gongsi, 1, Yangzijiang 
Nanlu, 225321, TAIZHOU, JIANGSU, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations; chemico-

pharmaceutical preparations; radiological contrast 
substances for medical purposes; analgesics; 
pharmaceutical preparations in the form of capsule; 
medicines for human purposes; medicinal drinks; 
pharmaceutical preparations for injection; pharmaceutical 
preparations in the form of ointment and paste; chinese 
patent medicines; pharmaceutical preparations in the 
form of bolus, pellet or pill; pharmaceutical preparations 
in the form of adhesive plaster; biochemical medicines; 
pharmaceutical preparations made from blood; 
pharmaceutical preparations in the form of glue pill; 
medicated wine or spirit for medical purposes; eye-wash, 
eye drops; dietetic food preparations adapted for medical 
purposes; depuratives, additives to fodder for medical 
purposes; vermin destroying preparations; wadding for 
medical purposes; preparations for facilitate teething; 
made-up medicines that immerse raw medicines into 
alcohol or dissolve chemical medicines into alcohol to 
take effect together; made-up medicines that dissolve 
water-soluble raw medicines into water to take effect 
together; medicines in the form of tablets; material as 
medicines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857813 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509081 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.31 IT TO2004C003923 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIMA 

(730) Innehaver: 
 Ferrua Sistem Block SrL, Via Monviso, 40, 10090, 

VILLARBASSE (TO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; egg 
incubators. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857834 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509084 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAMEDICO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAMEDICO 

(730) Innehaver: 
 Tramedico International BV, Pampuslaan 186, 1382JS, 

WEESP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; medical-dietetic food for patients and 
children; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying weed and vermin. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.05.29 - 22/06

 

81 
 

(111) Int.reg.nr: 0857836 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509085 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OSCARTIELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OSCARTIELLE 

(730) Innehaver: 
 Oscartielle SpA, Via Boffalora, 1/A, 24048, TREVIOLO 

(BERGAMO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Refrigerators, refrigerating chambers, counters 
and display cabinets, installations and apparatus for 
refrigerating, lighting, heating, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. 
20 Shop furniture, counters and display cabinets, 
racks (furniture) of metal and not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857856 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509089 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.07 DE 305 13 221.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Merket er tre-dimensjonalt 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857868 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509092 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 DE 305 09 651.6/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRITSCAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRITSCAN 

(730) Innehaver: 
 Haemonetics Corporation Germany GmbH, 

Rohrauerstrasse 72, 81477, MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical diagnostic equipment. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0857872 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200509093 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 IT MI2004C 011268 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESVIS XR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESVIS XR 

(730) Innehaver: 
 Biofutura Pharma SpA, Via Pontina Km. 30,400, 00040, 

POMEZIA (ROMA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietary supplements for medical use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0857968 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509116 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.27 DE 304 49 988.9/10 
(540) Gjengivelse av merket: 

BetaCone 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BetaCone 

(730) Innehaver: 
 Waldemar Link GmbH & Co KG, Barkhausenweg 10, 

22339, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatuses; artificial limbs, eyes and 
teeth; implants made from artificial materials, 
endoprostheses, in particular joint endoprostheses; 
suture materials; orthopaedic articles, in particular 
orthopaedic bandages and splints, computer-based 
apparatuses for carrying out surgical treatments. 
38 Providing user access to medical information in 
the Internet, transmitting of data, namely transmitting of 
previously generated data for controlling computer-based 
apparatuses for manufacturing individual implants or for 
carrying out surgical treatments (included in this class). 
42 Designing individual implants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858010 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509127 
(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:  
 Qiyunsheng 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 QI YUN SHENG. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The three Chinese characters in the mark mean 

respectively "fantastical" "luck" and "give birth to"; the 
whole phrase has no actual other meaning. 

(730) Innehaver: 
 Dalian Qiyunsheng Yaoye Youxian Gongsi, 9, Liande Jie, 

Shahekou Qu, 116000, DALIAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Chemico-pharmaceutical preparations; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; air freshening 
preparations; amino acids for veterinary purposes; 
preparations for destroying noxious animals; sanitary 
napkins; dental abrasives. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858023 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509130 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.09 LV M-04-1689 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858052 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509137 
(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:  
 NEOGLORY 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Neoglory Jewelry Co Ltd, Qingkou Industrial 

Estate Jiangdong Town, YIWU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Objects of imitation gold; brooches (jewellery); 

chains (jewellery); pins (jewellery); costume jewellery; 
rings (jewellery); earrings; bracelets (jewellery); cloisonné 
jewellery. 
18 Purses; school satchels; handbags; travelling 
bags; umbrellas; suitcases; briefcases; imitation leather; 
key cases (leatherware); animal skins. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.18 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858332 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200509219 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.30 CN 4441876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAXLEAF 

MAXLEAF has no significance in the relevant trade or 
industry, no geographical significance and no meaning in 
a foreign language. 

(730) Innehaver: 
 Maxleaf Stationery Ltd, Liuzhigou, Wujiashan, 

Dongxihuqu, 430000, WUHAN, HUBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Printed publications, bookbinding material, ink, 
drawing materials, mimeograph apparatus and machines, 
teaching material (except apparatus), writing or drawing 
books, notebooks, paper, copying paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858334 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509220 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.30 AT AM 8574/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIGNA PROPERTY FUNDS 

(730) Innehaver: 
 Rene Benko, Museumstraße 32/6, 6020, INNSBRUCK, 

AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
36 Real estate affairs. 
37 Building construction. 
44 Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858338 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509221 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.17 EM 4198081 
(540) Gjengivelse av merket: 

CULTI-FIBRE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CULTI-FIBRE 

(730) Innehaver: 
 ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Porschestrasse 4, 

71634, LUDWIGSBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Potting compost; peat; compost; nutrients for 
soil; peat-based fertilising preparations; manure, solid 
and liquid; chemicals for protecting plants being chemical 
products for agricultural purposes. 
5 Plant protection preparations classifying as 
chemicals for eradicating plant infestations; fungicides, 
herbicides, pesticides. 
31 Agricultural, forestry and horticultural products, 
mulch, seeds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858340 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509222 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.09 FR 04 3 328 744 
(540) Gjengivelse av merket: 

SERENA KAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SERENA KAY 

(730) Innehaver: 
 Serena Kay, 8, rue du Caire, 75002, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Fabrics, bed and table covers; fabrics for textile 

use, elastic fabrics, velvet, bed linen, household linen, 
table linen not of paper, bath linen (except clothing). 
25 Clothing, footwear, headgear, shirts, leather or 
imitation leather clothing, belts, fur clothing, gloves, 
scarves, neckties, knitwear, slippers, beach, ski or sports 
footwear, babies' napkins of textile, underclothing. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, haberdashery except yarns and threads, false 
beards, hair and moustaches, lace trimmings, wigs, clips 
or fastenings for clothing, hair ornaments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858525 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509327 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.08 TR 2004/36759 
(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: 
 Cak Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Günesli, 

Baglar Mahallesi, Mimarsinan Caddesi No: 3, BAGCILAR 
- ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing of all materials, other than for 

protective purposes: clothing of combed cotton, tricot, 
denim, leather, paper, sports clothing, bath and beach 
clothes, underwear, glove, socks; footwear: rubber boots, 
boots, slippers, baby shoes and their parts, sports shoes 
and their nails, shoe parts i.e. soles, heels, legs, upper; 
headgears, hats, berets, caps, caps with peak; special 
belongings for babies in this class: textile clothes for 
babies, swaddling clothes of textile for babies, baby 
jackets, diapers, baby napkins (other than of paper), ties, 
bow ties, foulards, shawls, scarves, sarongs, collars, 
bandanas, muffs, brassards, head bands, bracelets, 
belts, suspenders, garters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858774 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509263 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.03 EM 004270575 
(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: 
 Sea Cloud Cruises GmbH, Ballindamm 17, 20095, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing. 
39 Tourist industry services; travel arrangement, in 
particular relating to cruises. 
43 Services for providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858799 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509269 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Imlan 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Imlan 

(730) Innehaver: 
 Birken GmbH, Wurmberger Str. 19, 75223, NIEFERN-

ÖSCHELBRONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics with the exception of hair care 
preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.19 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858840 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509493 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 trigema 

(730) Innehaver: 
 Trigema sro, Host'álkova 62, 16900, PRAHA 6, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Financial and monetary and real estate 

services. 
37 Civil engineering works (construction); repair 
and installation services. 
42 Construction drafting in the real estate field. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858851 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509498 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.01 US 78/476991 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 X 

The mark consists of a stylized "X" with a globe design in 
the middle. 

(730) Innehaver: 
 ESPN Inc, ESPN Plaza, CT06010, BRISTOL, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather, imitation leather and articles made 

from the aforesaid materials not in other classes, sport 
bags, all-purpose athletic bags, luggage, backpacks, 
duffle bags, trunks, traveling bags, garment bags, tote 
bags, overnight bags, handbags, shoulder bags, fanny 
packs, attaché cases, briefcases, beach bags, shopping 
bags, book bags, messenger bags, cosmetic bags sold 
empty, purses, wallets, key cases, umbrellas, parasols, 
walking sticks and eyeglass cases. 
25 Clothing for men, women and children namely 
t-shirts, shirts, blouses, sweaters, cardigans, turtlenecks, 
vests, sweat shirts, tank tops, jerseys, baseball shirts, 
golf shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym shorts, 
tennis shorts, jeans, pants, work pants, trousers, slacks, 
tunics, dresses, jumpers, suits, sun suits, coveralls, 
overalls, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, warm-up 
suits, jackets, blazers, gloves, mittens, scarves, coats, 
shawls, ski jackets, ski pants, parkas, capes, ponchos, 
running suits, smocks, jump suits, rain wear, underwear, 
lingerie, hosiery, socks, tights, leggings, leg warmers, 
neck wear namely neck ties, costumes, sleepwear, 
robes, dressing gowns, swimwear, baby clothes, 
snowboard pants and snowboard jackets, skateboard 
pants, skateboard shorts; belts, bandannas, neckbands, 
wristbands, suspenders, beach wear, shoes, sneakers, 
athletic shoes, boots; sandals, skateboard footwear, 
slippers and booties, caps, hats, beanies, headbands, 
sweatbands, bandanas; ear muffs, visors and sun visors; 
paper party hats. 
28 Toys, games and playthings; handheld or table 
top electronic games, board games, multi-sport game 
tables, miniature vehicles and accessories therefore, 
dolls, yo-yos, wind-up toys, action figures, remote control 
action figures, remote control vehicles, play vehicles, toy 
gliders, flying discs, finger bikes, fingerboards, play sets, 
soft sculpture plush toys, stuffed toy animals, stuffed 
toys, decorations for Christmas trees; gymnastic and 
sporting articles, apparatus, equipment and implements; 
bicycle gloves, gloves used in sports, handgrips for 
sporting equipment, protective elbow, wrist and knee 
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pads; skis, ski boots and bindings, snow blades and ice 
skates, inline skates, skateboards, snowboards, 
wakeboards, scooters, sports balls; fishing tackle, playing 
cards. 
38 Telecommunications services, namely 
transmission of voice, data, audio, video, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable and satellite 
transmissions, internet protocol; television broadcasting 
and cable television broadcasting services; transmission 
of data via computer terminals, namely electronic, electric 
and digital transmission of voice, data, images, audio and 
video signals and messages via computer terminals 
and/or interactive television broadcasting services; 
satellite-delivered high definition television services. 
41 Television entertainment services in the nature 
of television programs in the field of sports events, 
general interest and news; entertainment services via a 
global computer network in the fields of sports, computer 
and video game programs, news, and general interest 
information; arranging and conducting athletic 
competitions; providing sports information via wireless 
and mobile devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858929 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200509523 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.01 CH 534408 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nestlé 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800, 

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations and beverages; iced coffee; artificial coffee, 
artificial coffee extracts, preparations and beverages 
made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
malt-based preparations for human consumption; cocoa-
based preparations and beverages; chocolate, chocolate 
items, chocolate-based preparations and beverages; 
confectionery, sweets, candy; sugar; chewing gum, not 
for medical purposes; natural sweeteners; bakery 
products, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, caramels, desserts (included in this class), 
puddings; ices, water ices, sherbets, frozen 
confectionery, ice cream cakes, ice cream, frozen 
desserts, frozen yoghurts, powders and binding agents 
(included in this class) for making ices and/or water ices 
and/or sherbets and/or deep-frozen confectionery and/or 
ice-cream cakes and/or ice cream and/or ice desserts 
and/or iced yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn-flakes, cereal bars, ready-
to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; 
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the 
form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready 
preparations of farinaceous paste and cake pastry; 
sauces, soya sauce; ketchup; products for flavoring or 
seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, 
dressings for salads, mayonnaise; mustard; vinegar. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858932 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200509524 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.03 AT AM 7383/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPER INTELLIGENCE 

(730) Innehaver: 
 Mondi Business Paper Sales GmbH, Kelsenstrasse 7, 

1032, WIEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Ink (toners) for copiers and printers; toners for 
printers. 
16 Paper, cardboard, foils and goods made from 
these materials, not included in other classes, especially 
for computer graphics and copies, printed matter, 
bookbinding material, photographs, artists' materials, 
stationery, typewriters and office requisites (except 
furniture), plastic materials for packaging (not included in 
other classes), labels, accessories for copiers and 
printers, namely inks, cartridges, ink ribbons for printers, 
cartridges and print heads for ink-jet printers, not included 
in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858935 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509525 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.24 EM 004319414 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAVENE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAVENE 

(730) Innehaver: 
 TopoTarget  A/S, c/o Symbion, Fruebjergvej 3, 2100, 

KØBENHAVN, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceuticals; chemicals for medical use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858941 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509526 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.07 GB 2375189 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPLETE AQUAVISION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPLETE AQUAVISION 

(730) Innehaver: 
 Advanced Medical Optics Inc, 1700 East St. Andrews 

Place, CA92799-5162, SANTA ANA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Opthalmic preparations and substances; 
solutions and preparations for the wetting, cleaning, 
disinfecting, soaking, storing, rinsing and care of contact 
lenses, contact lens care preparations. 
9 Contact lenses, optical goods included in this 
class; contact lens cases; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858944 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200509528 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTEGREX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTEGREX 

(730) Innehaver: 
 Eastman Chemical Co, 100 North Eastman Road, 

TN37660, KINGSPORT, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Unprocessed plastics, unprocessed synthetic 
resins and unprocessed artificial resins for industrial use. 
42 Licensing of intellectual property in the field of 
polyethylene manufacturing and polymer processing; 
research, development and consulting services in the 
field of polyethylene manufacturing and polymer 
processing; industrial design services for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858961 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200509530 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.14 DE 304 01 869.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

BE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BE 

(730) Innehaver: 
 Norddeutsche Affinerie AG, Hovestrasse 50, 20539, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys; copper; 
copper alloys; elements with treaded shapes made of 
common metals; blocks, bars and sheets made of 
common metals; metal building materials; materials of 
metal for buildings; 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; goods of common metal (included in this 
class); ores. 
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, storing, 
regulating and controlling of electricity; cables and wires 
of metal for electric purposes. 
42 Scientific and technological services and 
research and corresponding design services; industrial 
analysis and research services; building and construction 
drafting and consultancy relating thereto; services of an 
engineer; services of a physicist; surveying; technical 
consultancy and technical expert opinions provided by 
engineers and physicists; scientific research for third 
parties; industrial research for third parties; online 
services, namely, design and development of database 
programs, development, design and hosting of computer 
sites; material testing; services of engineers in the field of 
technical analysis for science and technology (valuations, 
appraisals, investigations and reports). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858973 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509531 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.25 BX 1064572 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CoolFluxDSP 

(730) Innehaver: 
 Koninlijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

5621BA, EINDHOVEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for recording, 
transmission and reproduction of sound and/or images; 
electronic, electrotechnical, electromechanical and 
electromagnetic modules, parts and components 
therefor, including integrated circuits (IC's), chips, diodes, 
transistors, semiconductors and semiconductor elements; 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.22 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0858989 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200509534 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

METALLICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METALLICA 

(730) Innehaver: 
 Metallica, 2020 Union Street, c/o Provident Financial 

Management, CA94123, SAN FRANCISCO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, soaps, shampoos, personal 
deodorants, perfumes, colognes, toilet waters, cosmetics 
namely compacts containing face powder, shaving 
cream, skin cream, hair conditioners, hair styling 
preparations, incense, massage oil, body oil, skin 
emollients, skin toners, aftershave lotions, artificial 
eyelashes, shaving balm, body cream, talcum powders, 
bath gel, sun-screening and sun-tanning preparations, 
depilatory creams, artificial nails, hair dyes, nail polish, 
nail polish remover, nail strengtheners, nail polish top 
coat, and lip balm. 
6 Cans made of metal for promotional 
merchandise. 
9 Pre-recorded video and audio cassette tapes 
featuring musical performances and phonograph records 
featuring musical performances. 
14 Non-metal key chains. 
16 Posters, tour books relating to musical 
performances, concert programs, stickers and decals. 
20 Novelty license plates made of plastic; 
furniture; non-metal dog tags, door hangers made of 
plastic containing worded instructions. 
21 Bottle openers. 
25 Clothing namely, shirts, sweatpants, hockey 
jerseys, soccer jerseys, sweatshirts, fashion knit shirts, 
button-down shirts, basketball jerseys, long-sleeve t-
shirts, tank tops, jackets, sweaters, baseball jerseys, 
baby doll t-shirts, polo shirts, wind breakers, muscle t-
shirts, baby rompers, toddler t-shirts, allovers (clothing), 
bandannas, mock turtle necks, track pants, ponchos, and 
hooded shirts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858996 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509535 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.02 DK VA 2005 00864 
(540) Gjengivelse av merket: 

PXPUMPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PXPUMPS 

(730) Innehaver: 
 PXPUMPS A/S, Inustrivej 41, 8660, SKANDERBORG, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); pumps. 
9 Self-regulating fuel pumps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858999 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509536 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

The mark consists of three chasing arrows forming an 
oval. 

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

OR97229, PORTLAND, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely; snowsuits, vests, parkas, 
liners for parkas, jackets, sweaters and parkas suitable of 
receiving a detachable liner. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0859000 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509537 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BAOTIAN 

The mark consists of Chinese characters and 
transliterated to "BAOTIAN" and graphics. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 BAOTIAN. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BAOTIAN. 

(730) Innehaver: 
 Jiangmen Jianghai District BaoTian Motorcycle Industry 

Co Ltd, Masan industrial area, Masan precinct, Waihai 
town, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorcycle, electric bikes, engine of road 

vehicle, cross-country bike, tip lorry, front and rear bridge, 
shock absorber, transmission-case, reduction gear, drive 
shaft. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859001 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200509538 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.02 BX 1066847 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bi muno 

(730) Innehaver: 
 Clasado Inc, c/o Arosemena Noriega & Contreras, 

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez no 10, 193 rue 
Edith Cavell, 1180, BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary products; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides, nutritional 
supplements and additives for medical or therapeutic use 
(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 dairy products; edible 
oils and fats, milk nutritional supplements and additives 
(not for medical use) not included in other classes, 
nutritional supplements and additives (not for medical 
use) (included in this class). 
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 (condiments); spices; ice for 
refreshment, nutritional supplements and additives not for 
medical use (included in this class). 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, non-
alcoholic beverages with energizing and fortifying 
properties (not included in other classes). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0859005 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200509539 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGNI LED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAGNI LED 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus, especially electric lamps 

and luminaires; parts of the aforesaid goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859016 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509540 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.25 DK VA 2005 00347 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WORK ZONE BY ENGEL 

(730) Innehaver: 
 F Engel Produktionsselskab A/S & Co K/S, 

Simmerstedvej 26, 6100, HADERSLEV, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Safety clothing, protective clothing for personal 
use against accidents, footwear for protection against 
accidents, radiation and fire, protective gloves, protective 
helmets, knee protectors for working purposes, bullet-
proof vests. 
25 Clothing, work clothes, leisurewear, uniforms, 
waterproof clothing, footwear, socks, underwear, 
headgear, gloves, belts (clothing), suspenders, scarves, 
outer garments, rainwear, windproof clothing, shirts, 
trousers, jackets, skirts, t-shirts, sweatshirts, knitwear, 
ties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859026 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200509541 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.25 GB 2392778 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPUTATREND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMPUTATREND 

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

SWINDON, WILTSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
apparatus, instruments and kits for testing and analysis. 
37 Advisory services relating to lubrication and 
maintenance of plant, equipment, engines and 
machinery. 
42 Services rendered by persons, individually or 
collectively, as a member of an organisation requiring a 
high degree of mental activity and relating to the industry 
and/or the technology of engines, machinery lubrication 
and oil; services of surveillance, analysis, control, 
supervision, checking, monitoring and tests in connection 
with the state or condition of machinery and engines; 
analysis and diagnostic services for petrols, oils, greases 
and lubricants; advisory services relating to lubrication 
and maintenance of engines and machinery; test and 
monitoring services (inspection) for early damage 
detection in plant, machinery, equipment and systems 
containing, incorporating or conducting oils or petrols; all 
being services for third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859028 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509542 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THD 

(730) Innehaver: 
 GF SrL, Via dell'Industria, 1, 42015, CORREGGIO 

(REGGIO EMILIA), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical apparatus and instruments; surgical 
probes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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(111) Int.reg.nr: 0859030 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509543 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 with drsp 

(730) Innehaver: 
 Schering AG, Müllerstrasse 170-178, 13353, BERLIN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations, namely hormone 
preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859031 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509544 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.03 FR 05 3 338 690 
(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: 
 Cinq Huitiemes, 9, avenue Hoche, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Optical apparatus and instruments, optical 

goods. 
14 Precious metals and alloys thereof (other than 
for dental use); jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 
18 Leather and imitation leather; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 
25 Clothing; shoes (with the exception of 
orthopaedic shoes); headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859036 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509545 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRM 

(730) Innehaver: 
 Global Association of Risk Professionals, Suite 405 100 

Pavonia Avenue, NJ07310, JERSEY CITY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Testing, analysis and evaluation of the skills, 
qualifications, education and competencies of others for 
the purpose of certification in the field of financial risk 
management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.05.23 

(450) Kunngjøringsdato: 22/06, 2006.05.29 
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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.: 231140 
(210) Søknadsnr.: 200500748 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.13 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Taylor Nelson Sofres plc, TNS House, Westgate, W51UA 
LONDON, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua,0301 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Gallup Inc , 1001 Gallup Drive, NE68102 OMAHA, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Simonsen Advokatfirma DA , Postboks 6641 St. Olavs 

plass, 0129 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231204 
(210) Søknadsnr.: 200410713 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.13 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Westfalia Van Conversion GmbH, Am Sandberg 45, 
33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Ferrari SpA , Via Emilia Est, 1163, 41100 MODENA, IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 231205 
(210) Søknadsnr.: 200410714 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.13 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Westfalia Van Conversion GmbH, Am Sandberg 45, 
33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Ferrari SpA , Via Emilia Est, 1163, 41100 MODENA, IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231234 
(210) Søknadsnr.: 200308993 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.13 

(540) Gjengivelse av merket 

SAGE 
(730) Innehaver: 

 The Sage Group PLC, Sage House Benton Park Road, 
Newcastle-upon-Tyne NE7 7LZ, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Sagem SA , Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75015 

PARIS, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231503 
(210) Søknadsnr.: 200412131 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.27 
 

(540) Gjengivelse av merket 

GMAIL 
(730) Innehaver: 

 Daniel Giersch, Harvestehuder Weg 16 A, 20148 
HAMBURG, DE 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Google Inc , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Arntzen de Besche Advokatfirma AS , Postboks 2734 

Solli, 0204 OSLO, NO 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 24, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 
(111) Reg.nr.: 230925 
(151) Reg.Dato.: 2006.02.17 
(180) Reg. utløper: 2016.02.17 
(210) Søknadsnr.: 200502396 
(220) Inndato: 2005.03.16 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

DRAWSTEP 
(571) Beskrivelse av merket:  

DRAWSTEP 
(730) Innehaver: 

Rolf Stafseth 
Høgåsveien 92F 
1259 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse 20 Møbler for oppbevaring herunder; -skuffer med 
integrerte stiger, -kassetter med integrerte trapper og 
stigetrinn. 
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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.: 207284 
(151) Reg.dato: 2001.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.03.08 

(210) Søknadsnr: 200004574 
(220) Inndato: 2000.04.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALTERA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Dataprogramvare, datamaskinvare, 
databehandlingsutstyr, halvlederanordninger, integrerte 
kretser og programmerbare logiske innretninger; 
dataprogramvare for bruk ved design og applikasjon av 
halvlederanordninger, integrerte kretser og 
prgrammerbare logiske innretninger. 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; 
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- 
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; 
trykktyper; klisjéer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; tilby online 
oppstilling, fremstilling og fremvisning av datamaskinvare, 
programvare (innregistrerte edb-programmer), 
halvlederanordninger, programmerbare logiske 
innretninger, integrerte kretser og relaterte produkter for 
andre; innsamling av informasjon vedrørende 
datamaskinvare, programvare (innregistrerte edb-
programmer), halvlederanordninger, programmerbare 
logiske innretninger, integrerte kretser og relaterte 
produkter for bruk i online databaser i forbindelse med 
salgsfremmende tjenester for andre 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; dataopplæringsvirksomhet, herunder 
avholdelse av leksjoner, workshops og seminarer 
vedrørende bruk av dataprogramvare, integrerte kretser, 
programmerbare logiske innretninger og 
halvlederanordninger. 
42 Teknisk konsultasjon og forskning, herunder 
innen området for halvlederanordninger, konfigurerbare 
logiske integrerte kretser, programmerbare logiske 
integrerte kretser og assosiert datastøttet teknisk 
logikkutviklingsverktøy; dataprogrammeringstjenester for 
online fremvisning av varer og tjenester for andre 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 229430 
(151) Reg.Dato.: 2005.11.19 
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Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 105910, 150921 
(730) Tidligere innehaver: 
 Netlon LTD BLACKBURN, LANCASHIRE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Tensar Technologies Ltd, Sett End Road, Shadsworth 

Business Park, BB12PU SHADSWORTH, BLACKBURN, 
GB 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 107527, 126237 
(730) Tidligere innehaver: 
 Geac Performance Management Inc, MI ANN ARBOR, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Extensity (US) Software Inc, MI ANN ARBOR, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 118430, 200353 
(730) Tidligere innehaver: 
 Visa International Service Association, P.O. Box 8999, 

CA94128-8999 SAN FRANCISCO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Visa International Service Association, 900 Metro Center 

Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 121858 
(730) Tidligere innehaver: 
 Crompton Corp, One American Lane, Greenwich, CT 

06831-2559, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sonneborn Inc, 100 Sonneborn Lane, PA16050 

PETROLIA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125057 
(730) Tidligere innehaver: 
 Castelli SPA BOLOGNA, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Haworth SpA, Via Einstein 63, 40017 GIOVANNI IN 

PERSICETO (BOLOGNA), IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125138 
(730) Tidligere innehaver: 
 Landis & Gyr Technology Innovation AG, Zug, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, 6300 ZUG, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 125559 
(730) Tidligere innehaver: 
 Gorbatschow Wodka GmbH, Berlin, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Gorbatschow Wodka KG, Kienhorststrasse 46-50, 13403 

BERLIN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 127545 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Decca Record CO LTD., London, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Decca Music Group Ltd LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 130981 
(730) Tidligere innehaver: 
 K/S Åsmund S. Lærdal AS & CO, Stavanger Stavanger, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138338, 141237 
(730) Tidligere innehaver: 
 Depuy France, 24 Rue Francis de Pressense, F-69100 

Villeurbanne, FR 
Depuy France SA, 139, rue de l'Aviation, F-69801 Saint 
Priest Cedex, FR 

(740) Ny Innehaver: 
 DePuy Inc, PO Box 988, IN46580-0988 WARSAW, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 141009 
(730) Tidligere innehaver: 
 Synthetic Industries INC, Wilmington, DE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 SI Concrete Systems Corp, 6025 Lee Highway, Suite 

303, TN37421 CHATTANOOGA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 142500 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alusuisse Airex AG, Alusuisse Airex SA, Alusuisse Airex 

Ltd, Im Rüchlig 853, CH-5643 Sins, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Alcan Airex AG, Im Rüchlig 853, 5643 SINS, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 145224 
(730) Tidligere innehaver: 
 Biomune INC, KS LENEXA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Biomune Company Inc, 8906 Rosehill Road, KS66215 

LENEXA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 146385, 148616, 146386, 146387, 147634 
(730) Tidligere innehaver: 
 Henry C Collison & Sons LTD LONDON, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Kalahari Distillers Ltd, Aan-de-Wagenweg 

STELLENBOSCH, ZA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 159712 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ford-Werke AG, Köln, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Strasse 1, 50725 KÖLN, 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161869 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Mundipharma AS, c/o Granfoss Næringspark, Vollsveien 

13C, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170979 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nordisk Fjer BV DEVENTER, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Koninklijke Auping BV, Laan van Borgele 70, 7415DK 

DEVENTER, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172122 
(730) Tidligere innehaver: 
 WARDLE STOREYS PLC, Brantham, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Storeys Group Ltd, Brantham Works, Brantham, 

CO111NJ MANNINGTREE, ESSEX, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172245 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cloer Elektrogeräte GmbH, Arnsberg, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Caspar Cloer GmbH & Co KG, Von-Siemens-Strasse 12, 

59757 ARNSBERG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Kvale &  Co. Advokatfirma ANS, Postboks 1752 Vika, 

0122 Oslo, 0122 Oslo, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 172699 
(730) Tidligere innehaver: 
 ALVIERO MARTINI SRL, Via Gaio, 6 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Alviero Martini SpA, Via Muratori Lodovico, 13 MILANO, 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172969, 172970 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dyka Steenwijk BV, Steenwijk, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Dyka BV, Produktieveg 7, 8331LJ STEENWIJK, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173127 
(730) Tidligere innehaver: 
 Maschinenfabrik Andritz Actiengesellschaft, Graz, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 GRAZ, AT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173326 
(730) Tidligere innehaver: 
 BONNIERS BØGER A/S KØBENHAVN, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 

KØBENHAVN Ø, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174028 
(730) Tidligere innehaver: 
 Söderhamns Verkstäder AB SÖDERHAMN, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Söderhamn Eriksson AB, Box 826, 82627 SÖDERHAMN, 

SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174549 
(730) Tidligere innehaver: 
 Albert Kienzle GmbH & CO KG, Industriestrasse 2 

BIETIGHEIM, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 CTA GmbH, Industriestrasse 2, 74321 BIETIGHEIM-

BISSINGEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174776 
(730) Tidligere innehaver: 
 L' ERBOLARIO SRL, Frazione San Grato 152, 26900 

LODI, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 L' ERBOLARIO SRL, Frazione San Grato 152, 26900 

LODI, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 174962 
(730) Tidligere innehaver: 
 OSWALD AG NÄHRMITTELFABRIK STEINHAUSEN, 

CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Oswald Nahrungsmittel GmbH STEINHAUSEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 177525 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mabo Pipelife AS, Drammensveien 165, 0277 Oslo, 0277 

Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Pipelife Norge AS, 6650 SURNADAL, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 178230, 174159 
(730) Tidligere innehaver: 
 Techno-Transfer Industries PTE Limited SINGAPORE, 

SG 
(740) Ny Innehaver: 
 Fugro NV, Veurse Achterweg 10, 2264SG 

LEIDSCHENDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181734 
(730) Tidligere innehaver: 
 DDr. Klaus Neufeld, Heiligenkreuz, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Dr.Hermann Roth, Kiedricher Strasse 35c, 65343 

ELTVILLE, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 199369 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Wien, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 BAWAG P.S.K Bank für Arbeit und Wirtschaft und 

Österreichische Postsparekasse AG, Seitzergasse 2-4, 
1010 WIEN, AT 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 200799 
(730) Tidligere innehaver: 
 Retho Aqua AS v/Arne Rekkedal, 5590 Etne, 5590 Etne, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Arne Rekkedal, Vågen, 5590 ETNE, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Retho Aqua AS v/Arne Rekkedal, 5590 Etne, 5590 Etne, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 203616, 203949, 203950, 203951 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jamo A/S, Elmevej 8, 7870 GLYNGØRE, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Jamo International ApS, Elmevej 8, Glyngøre, 7870 

ROSLEV, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 206091 
(730) Tidligere innehaver: 
 net-aiRx AS, Postboks 146, 1441 Drøbak, 1441 Drøbak, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Quality Resource Management AS, Sagaveien 20, 1555 

SON, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 net-aiRx AS, Postboks 146, 1441 Drøbak, 1441 Drøbak, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 220895 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fiedler & Lundgren AB, c/o House of Prince AB, Box 

9071, 17109 SOLNA, 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.: 224261 
(730) Tidligere innehaver: 
 Intermune Inc, 3280 Bayshore Boulevard, CA94010-1317 

BRISBANE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Targanta Therapeutics Corp, 7170 Frederick Banting, 

2nd Floor, QCH452A1 ST.LAURENT, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225827, 230377 
(730) Tidligere innehaver: 
 JMBP Inc, 1661 North Lincoln Boulevard Suite 220, 

CA90404 SANTA MONICA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Jmbp Inc, 640 North Sepulverda Boulevard, CA90049 

LOS ANGELES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 227684, 227685 
(730) Tidligere innehaver: 
 Skifer og Naturstein AS, Maridalsveien 87, Bygg 1, 0461 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Minera Norge AS, Maridalsveien 87, Bygning 1, 0461 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 231717, 231702, 231718, 231719, 231889, 

231888 
(730) Tidligere innehaver: 
 Tine BA, Postboks 25, 0051 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 34004 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nouvelle Lemania SA MANUF d'horlogierie ORIENT 

(WAADT), CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Montres Breguet SA, 1344 L'ABBAYE, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 34658, 96495, 48939 
(730) Tidligere innehaver: 
 Reckitt & Colman Ltd HULL, YORKSHIRE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 

HU87DS HULL, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 54900, 99724, 104913, 108350, 114041, 

117028, 116960, 125088, 132906, 138954, 
141960, 148216, 150036, 147913, 156678, 
183966, 183016, 201385, 201528 

(730) Tidligere innehaver: 
 Edet AB, c/o SCA Hygiene Products AB, S-405 03 

Göteborg, SE 
Edet AB, c/o Mölnlycke AB, Göteborg, SE 
Edet AB, Göteborg, SE 

(740) Ny Innehaver: 
 SCA Hygiene Products AB, 40503 GÖTEBORG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 59150, 91299 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cadbury Beverages BV, World Trade Center, Tower B, 

17th Floor, Strawinskylaan 1725, 1077XX AMSTERDAM, 
NL 

(740) Ny Innehaver: 
 Cadbury Beverages BV, Telestone 8 - teleport, Naritaweg 

165, 1043BW AMSTERDAM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 9195 
(730) Tidligere innehaver: 
 Supreme International Corp, 7495 North West 48th 

Street, FL33166 MIAMI, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Perry Ellis International Inc, 3000 North West 107th 

Avenue, FL33172 MIAMI, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 96462 
(730) Tidligere innehaver: 
 Oil-Dri CORP of America, Chicago, IL, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Oil-Dri Corporation of America, 410 North Michigan 

Avenue, Suite 400, IL60611 CHICAGO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 99934 
(730) Tidligere innehaver: 
 Henry C Collison & Sons Ltd LONDON, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Henry C Collison & Sons Ltd, Aan-de-Wagenweg 

STELLENBOSCH, ZA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
(730) Tidligere navn: 

Stians Trade AS, Granfoss Næringspark, Vollsveien 13 
Bygg D, 1366 Lysaker, 1366 Lysaker, NO 

(730) Nytt navn: 
Stians Trade AS, Postboks 123 Røa, 0701 OSLO, NO 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Stians Sport AS, Granfoss Næringspark, Vollsveien 13 
Bygg D, 1366 Lysaker, 1366 Lysaker, NO 

(730) Nytt navn: 
Stians Sport AS, Postboks 123 Røa, 0701 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 150921 
(210) Søknadsnr.: 19792250, 19904526 
(730) Innehaver: Tensar Technologies Ltd, Sett End 

Road, Shadsworth Business Park, 
BB12PU SHADSWORTH, 
BLACKBURN, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 130981 
(210) Søknadsnr.: 19862710 
(730) Innehaver: Laerdal Medical AS, Postboks 377, 

4002 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 141237 
(210) Søknadsnr.: 19882218, 19882312 
(730) Innehaver: DePuy Inc, PO Box 988, IN46580-

0988 WARSAW, US 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 229638 
(210) Søknadsnr.: 19883089, 19960786, 19964085,  

199710696, 200002623, 
200105886, 200105887, 200500092

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 226820 
(210) Søknadsnr.: 19883774, 19893348, 19963206, 

199812020, 200014310, 
200200625, 200303513, 
200309149, 200403532 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 225149 
(210) Søknadsnr.: 31073, 19874773, 199812021, 

200114798, 200200619, 
200200620, 200400038 

(730) Innehaver: Warner-Lambert Company LLC, 201 
Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 172322 
(210) Søknadsnr.: 19947069 
(730) Innehaver: LPG Systems, Valence, FR 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 172592 
(210) Søknadsnr.: 19950066 
(730) Innehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd, Pl 4, 

00941 HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172970 
(210) Søknadsnr.: 19947254, 19947255 
(730) Innehaver: Dyka BV, Produktieveg 7, 8331LJ 

STEENWIJK, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 173326 
(210) Søknadsnr.: 19945572 
(730) Innehaver: Bonnier Publications A/S, 

Strandboulevarden 130, 2100 
KØBENHAVN Ø, DK 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174041 
(210) Søknadsnr.: 19953815 
(730) Innehaver: Biotherm SA, 98000 Monaco, MC 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174962 
(210) Søknadsnr.: 19943692 
(730) Innehaver: Oswald Nahrungsmittel GmbH 

STEINHAUSEN, DE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175225 
(210) Søknadsnr.: 19951549 
(730) Innehaver: ESCADA AG, Aschheim bei 

München, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175666 
(210) Søknadsnr.: 19952265 
(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-

chome, Ohta-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 175821 
(210) Søknadsnr.: 19952029 
(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.: 175822 
(210) Søknadsnr.: 19952030 
(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.: 177525 
(210) Søknadsnr.: 19930896 
(730) Innehaver: Pipelife Norge AS, 6650 

SURNADAL, NO 
(740) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 

LUNDAMO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 178356 
(210) Søknadsnr.: 19956189 
(730) Innehaver: Advanced Micro Devices Inc, P.O. 

Box 3453, CA94088 SUNNYVALE, 
US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 181734 
(210) Søknadsnr.: 19963908 
(730) Innehaver: Dr.Hermann Roth, Kiedricher 

Strasse 35c, 65343 ELTVILLE, DE 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203951 
(210) Søknadsnr.: 199912874, 200003594, 

200003595, 200003596 
(730) Innehaver: Jamo International ApS, Elmevej 8, 

Glyngøre, 7870 ROSLEV, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226395 
(210) Søknadsnr.: 19771922, 19926000, 19973674, 

200010164, 200307918, 200307919
(730) Innehaver: Warner-Lambert Company LLC, 201 

Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 223391 
(210) Søknadsnr.: 31074, 46495, 19803358, 

19880710, 19881460, 19962531, 
199805062, 200108167, 
200206989, 200207995, 
200307703, 200308971 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 225359 
(210) Søknadsnr.: 31075, 96017, 19900021, 

19930380, 19960024, 19975529, 
200209045, 200401488 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 228292 
(210) Søknadsnr.: 31076, 73369, 19894042, 

199901043, 199911753, 
200200623, 200207683, 
200309045, 200409332 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 221685 
(210) Søknadsnr.: 32314, 59016, 75059, 19863123, 

19922395, 19925110, 200204849, 
200303573 

(730) Innehaver: Parke, Davis & Company LLC, 201 
Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 0791819 
(210) Søknadsnr.: 41964, 75945, 97395, 19812360, 

19903420, 19953531, 19960608, 
199805295, 200207791, 
200208572, 200212479 

(730) Innehaver: Warner-Lambert Company LLC, 201 
Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 218229 
(210) Søknadsnr.: 82664, 19882209, 19974781, 

200008506, 200206698, 200208416
(730) Innehaver: Parke, Davis & Company LLC, 201 

Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 34004 
(210) Søknadsnr.: 40761 
(730) Innehaver: Montres Breguet SA, 1344 

L'ABBAYE, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 48939 
(210) Søknadsnr.: 41588, 123613, 19560438 
(730) Innehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, 

Dansom Lane, HU87DS HULL, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226666 
(210) Søknadsnr.: 43953, 59852, 124097, 19863565, 

19950154, 200207998, 200309151 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 228303 
(210) Søknadsnr.: 109117, 19793059, 19974685, 

19979294, 200208415, 200409569 
(730) Innehaver: Warner-Lambert Company LLC, 201 

Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 222713 
(210) Søknadsnr.: 45743, 199901376, 199901377, 

200200621, 200208519, 200309046
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Company LLC, 

100 Route 206 North, NJ07977 
PEAPACK, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 221042 
(210) Søknadsnr.: 52808, 19558055, 19870665, 

19893349, 19893350, 19923742 
(730) Innehaver: Pharmacia Italia SpA, Via Robert 

Koch, 1.2, 20152 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226970 
(210) Søknadsnr.: 54744, 90493, 101668, 110344, 

19882210, 200205030, 200406141 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 226812 
(210) Søknadsnr.: 67611, 19840919, 19912065, 

19930148, 19936291, 19945303, 
19945304, 200114241, 200403533 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 201528 
(210) Søknadsnr.: 68263, 19760450, 19790127, 

19790539, 19812992, 19812993, 
19830293, 19852976, 19865115, 
19884093, 19890646, 19902440, 
19902917, 19902918, 19910231, 
19966112, 19966699, 199910371, 
199910404 

(730) Innehaver: SCA Hygiene Products AB, 40503 
GÖTEBORG, SE 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 230279 
(210) Søknadsnr.: 98929, 19975530, 199901375, 

200105888, 200300310, 200500027
(730) Innehaver: Parke, Davis & Company LLC, 201 

Tabor Road, NJ07950 MORRIS 
PLAINS, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 226249 
(210) Søknadsnr.: 104987, 19771382, 1200209798, 

200211105 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 222379 
(210) Søknadsnr.: 19880305, 19920375, 19975001, 

19975002, 19975003, 200010165, 
200307122 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 209958 
(210) Søknadsnr.: 89214, 19760048, 19958158, 

19958160, 19962846, 19962964, 
19962965, 19966068, 19966799, 
19974360, 200015433 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 229879 
(210) Søknadsnr.: 19844151, 19870705, 19931598, 

200002181, 200210122, 
200400330, 200501402 

(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SpA, Via 
Robert Koch, 1.2, 20152 MILANO, 
IT 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 228559 
(210) Søknadsnr.: 19883534, 200114801, 200409544 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 96462 
(210) Søknadsnr.: 124084 
(730) Innehaver: Oil-Dri Corporation of America, 410 

North Michigan Avenue, Suite 400, 
IL60611 CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 96832 
(210) Søknadsnr.: 123176 
(730) Innehaver: BSN Medical GmbH & Co KG, 

Quickbornstrasse 24, 20253 
HAMBURG, DE 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
122867 2015.10.31 

123187 2015.11.28 

124056 2016.01.23 

124698 2016.04.03 

125388 2016.06.05 

125408 2016.06.05 

125508 2016.06.19 

125560 2016.06.19 

125650 2016.06.26 

125732 2016.07.10 

125735 2016.07.10 

125843 2016.07.24 

125902 2016.07.31 

125909 2016.07.31 

126087 2016.08.14 

126353 2016.08.12 

127411 2016.12.11 

172256 2016.04.18 

172322 2016.04.18 

172467 2016.04.18 

172699 2016.05.02 

172789 2016.05.02 

173039 2016.05.09 

173098 2016.05.15 

173114 2016.05.15 

173178 2016.05.15 

173230 2016.05.23 

173248 2016.05.23 

173290 2016.05.23 

173302 2016.05.23 

173315 2016.05.23 

173323 2016.05.23 

173326 2016.05.23 

173390 2016.05.23 

173392 2016.05.23 

173394 2016.05.23 

173396 2016.05.23 

173398 2016.05.23 

173400 2016.05.23 

173402 2016.05.23 

173404 2016.05.23 

173406 2016.05.23 

173463 2016.05.30 

173464 2016.05.30 

173526 2016.05.30 

173565 2016.05.30 

173591 2016.05.30 

173751 2016.06.06 

173767 2016.06.06 

173797 2016.06.06 

173807 2016.06.06 

173813 2016.06.06 

173814 2016.06.06 

173847 2016.06.06 

173870 2016.06.06 

173900 2016.06.06 

173901 2016.06.06 

173903 2016.06.06 

173917 2016.06.06 

173959 2016.06.06 

173971 2016.06.06 

174041 2016.06.06 

174044 2016.06.06 

174101 2016.06.13 

174263 2016.06.13 

174289 2016.06.20 

174290 2016.06.20 

174317 2016.06.20 

174408 2016.06.20 

174469 2016.06.20 

174588 2016.06.27 

174631 2016.06.27 

174635 2016.06.27 

174659 2016.06.27 

174713 2016.06.27 

174738 2016.06.27 

174762 2016.06.27 

174783 2016.06.27 

174784 2016.06.27 

174840 2016.07.04 

174888 2016.07.04 

174940 2016.07.04 

174960 2016.07.04 

175171 2016.07.11 

175225 2016.07.11 

175263 2016.07.11 
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 (111) Reg.nr: 
 
 

(180) Registreringen utløper: 

175282 2016.07.11 

175465 2016.07.18 

175467 2016.07.18 

175663 2016.07.18 

175666 2016.07.18 

175710 2016.07.18 

175743 2016.07.25 

175832 2016.07.25 

175919 2016.07.25 

176027 2016.08.01 

176238 2016.08.15 

177230 2016.10.10 

177525 2016.10.24 

177923 2016.11.14 

23988 2016.05.15 

24818 2016.11.20 

36080 2016.05.13 

4056 2016.05.15 

48331 2016.06.25 

520610 2016.05.02 

520624 2016.08.01 

520625 2016.08.01 

520626 2016.08.01 

69322 2016.07.05 

69687 2016.08.05 

69760 2016.08.25 

70061 2016.09.15 

96351 2016.04.29 

96462 2016.05.13 

96465 2016.05.13 

96633 2016.06.10 

96713 2016.06.17 
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Rettelse 
 
I Varemerketidene nr. 11/03 var det feil ny 
innehaver i kunngjøringen av overdragelse i reg.nr. 
177092 og 177299. Riktig innehaver er: 
Soque Holdings (Bermuda) Ltd 
41 Ceder Street 
HM12 HAMILTON 
BM 
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