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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.: 233120 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200504774 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AWD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AWD 

(730) Innehaver: 
 AWD Holding AG , AWD-Platz 1, 30659 HANNOVER, 

DE 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.   
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233121 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510967 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.02 AU 2001053316 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOVEBEING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOVEBEING 

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

ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Ikke-alkoholholdige drikker; drikkevann, vann 

med smakstilsetninger, mineralvann og kullsyreholdig 
vann; brus; energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og 
juicer; sirup, konsentrater og pulver alle for fremstilling av 
drikker, herunder vann med smakstilsetninger, 
mineralvann og kullsyreholdig vann, brus, energidrikker, 
sportsdrikker, fruktdrikker og juicer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233122 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510973 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.13 EU 004450367 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK & DECKER 

(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 Elektrisk drevet kompressorer; maskiner for 

trykksettingsluft; slangetromler/slangeruller for 
høytrykksslanger; verktøy til bruk for kompressorer og 
høytrykksslanger; maskindrevet verktøy for 
luftkompressorer; verktøy som er drevet av 
trykksettingsluft; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 
 
17 Høytrykksslanger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233123 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510975 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.13 EU 004453239 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLACK & DECKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLACK & DECKER 

(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 Elektrisk drevet kompressorer; maskiner for 

trykksettingsluft; slangetromler/slangeruller for 
høytrykksslanger; verktøy til bruk for kompressorer og 
høytrykksslanger; maskindrevet verktøy for 
luftkompressorer; verktøy som er drevet av 
trykksettingsluft; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 
 
17 Høytrykksslanger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233124 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510977 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.13 EU 004450441 
(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: 
 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 Elektrisk drevet kompressorer; maskiner for 

trykksettingsluft; slangetromler/slangeruller for 
høytrykksslanger; verktøy til bruk for kompressorer og 
høytrykksslanger; maskindrevet verktøy for 
luftkompressorer; verktøy som er drevet av 
trykksettingsluft; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 
 
17 Høytrykksslanger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233125 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511620 
(220) Inndato: 2005.10.28 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.28 TR 2005 41340 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARBAROS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARBAROS 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), nemlig 
risalkohol, alkoholessenser, alkoholekstrakter, anis som 
likør, anisette som likør, alkoholholdige aperitiffer, 
Arak/arrack, Raki (tyrkisk sprit), alkoholholdige 
drikkevarer inneholdende frukt, destillerte drikkevarer, 
bitter, brandy, cider, alkoholholdige coctail, curacao, 
"digester" (likører og sprit), alkoholholdig fruktekstrakter, 
gin, hydromel (mead), kirsch, likører, peppermint likører, 
perry, piquette, rom, sake, sprit, vodka, whiskey, vin. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233126 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200205265 
(220) Inndato: 2002.06.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOX 

(730) Innehaver: 
 Twentieth Century Fox Film Corp , 10201 West Pico 

Boulevard, CA90035 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske 

apparater og instrumenter; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
grammofonplater, spillefilmer, video- og audio-kassetter, 
video- og audiobånd, videoplater, CD-er, DVD-er og 
VCD-er; dataprogrammer; dataprogrammer for dataspill 
og videospill; data- og videospill-kassetter, -
magnetbåndkassetter og -CD-ROMS; dataprogrammer 
for dataspill og videospill; data- og videospillkassetter, -
magnetbåndkassetter og -CD-ROMS for bruk med 
fjernsyn. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av on-line informasjon 
vedrørende spillefilmer, fjernsyns-, sports-, audio- og 
audiovisuell underholdning via et globalt 
kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233127 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200507333 
(220) Inndato: 2005.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIRKENS NØDHJELP 

(730) Innehaver: 
 Kirkens Nødhjelp , Bernhard Getz´gate 3, 0165 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
 
35  Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
36  Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
veldedighetsinnsamling.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233128 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510980 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Adding value through specialisation  Operation MGMT 

(730) Innehaver: 
 Aker Kværner Operations AS , Postboks 589, 

Strømsteinen, 4003 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Rådgivning om organisasjons- og 

forretningsledelse 
 
42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233129 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510981 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 3D Imaging as 

(730) Innehaver: 
 3D Imaging AS , Postboks 9, Vardåsen, 1385 ASKER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233130 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200502075 
(220) Inndato: 2005.03.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVISIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REVISIO 

(730) Innehaver: 
 Van Ameyde Norway AS , Postboks 865 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Revisjon av skadesaker og rutiner for 
skadebehandling innen skade og livsforsikring. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233131 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511880 
(220) Inndato: 2005.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA CUBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LA CUBE 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA , Case postale 353, 1800 

VEVEY, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater for oppvarming av melk og for å lage 

melkeskum; apparater til fremstilling av drikker; elektriske 
kaffemaskiner, kaffekanner og kaffetraktere; deler og 
tilbehør for de ovennevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233132 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200504290 
(220) Inndato: 2005.05.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NMS NORDIC MEDICAL SUPPLY 

(730) Innehaver: 
 Nordic Medical Supply AS , Postboks 134, 1471 

LØRENSKOG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Proteser, implantater, utstyr til operasjonsstuer, 
medisinske apparater. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233133 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200505010 
(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:  
 ESBADA 

(730) Innehaver: 
 Ljungmann Engros AS , Postboks 41, 1483 SKYTTA, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Kroker, hussiffer, beslag. 

 
11 Dusjer,lamper for belysning, toalettseter, 
dusjinstallasjoner, dusjkabinetter, klosetter, klosettseter, 
klosettskåler. 
 
20 Speil. 
 
21 Badebørster, toalettbørster. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233134 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510985 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DALIMELLOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DALIMELLOM 

(730) Innehaver: 
 Thorleif Westby, Hadelandsveien 203, 3511 

HØNEFOSS, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Salg av trykksaker, noter, tidsskrifter, 
instruksjons- og undervisningsmateriell, magnetiske og 
optiske databærere, grammofonplater, CDer og DVDer 
og musikkrelaterte produkter. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
artistopptredener, film- og musikkproduksjon på 
magnetiske eller optiske lagringsmedia; utgivelse av 
tidsskrifter og bøker; publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233135 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200505981 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.18 EU 004350121 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 mace 

(730) Innehaver: 
 Norco Products Ltd , 1465 Kebet Way, BCV3C6L3 PORT 

COQUITLAM, CA 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Beskyttelsesutstyr, beskyttelseshansker, 
sportshjelmer, beskyttelseshjelmer. 
 
25 Klær til sykling, sport og fritid, hovedsakelig 
shorts, bukser, t-skjorter, gensere, strømpebukser, 
sokker, hansker, jakker, jumpere, luer og hatter, 
pullovere, oppvarmingsdrakter.   
 
28 Sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); 
beskyttelsesutstyr, hovedsakelig for albuer, armer, bein 
og kroppen (sportsartikler); sportshansker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233136 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509377 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WANNABE 

(730) Innehaver: 
 Nikita Products AS , Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårprodukter. Shampo, balsam, hårkur, 

hårspray, hårgele, hårvoks, hårskum. 
 
5 Hygienepreparater for hår og hodebunn. 
 
21 Hårbørster. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233137 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510986 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IT'S GIN 

(730) Innehaver: 
 Stenberg & Blom AS , Postboks 614, Skøyen, 0214 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdig drikke. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 233138 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509673 
(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:  
 dFox 

(730) Innehaver: 
 Xenit AS , Collettsgate 16, 0169 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Oppdatering av reklamedokumentasjon; 
annonse og reklamevirksomhet; publisering og 
utarbeidelse av reklametekster; innsamling og 
systematisering av informasjon i databaser; utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver); salgsfremmende tjenester for 
tredjemann; alle de forannevnte tjenester i klasse 35 
også tilbudt online via et globalt datanettverk. 
 
40 Trykkerivirksomhet. 
 
42 Datakonsulenttjenester, programmering for 
datamaskiner og utleie av software, alle de foran nevnte 
tjenester i klasse 42 også tilbudt online via et globalt 
datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233139 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200508125 
(220) Inndato: 2005.08.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELVIRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELVIRA 

(730) Innehaver: 
 Eli Gunnor Orvan, Tennisveien 27, 0777 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Tekstiler og tekstilvarer. 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233140 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510988 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRANITTROCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRANITTROCK 

(730) Innehaver: 
 Rune Madsen, Lilloseterveien 27, 0957 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Opptak av lyd og bilder. 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233141 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200510989 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SmartVote 

(730) Innehaver: 
 SHS Data AS , Tvetenveien 30, 0666 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogram. 

 
35 Salg og import av dataprogram og datautstyr. 
 
42 Utvikling av dataprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233142 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509752 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MTV ROULETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MTV ROULETTE 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet, undervisningstjenester 

og opplæringsvirksomhet, underholdnings-, sportslige og 
kulturelle tjenester, inkludert produksjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og levende 
underholdningsinnslag; produksjon av animasjonsfilmer 
og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til kinoer, film- og 
fjernsynsstudioer; tjenester relatert til levende 
filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og til levende 
underholdningsopptreder og show, tjenester relatert til 
publikasjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
fjernsynsprogrammeringstjenester til flerbrukere via 
world-wide-web eller internett eller andre online 
databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og 
videoprisutdelingsshow; komedieshow, spillshow og 
sportsbegivenheter med publikum som er kringkastet 
direkte eller kringkastet etter opptak; levende 
musikkonserter; fjernsynsnyhetsshow; arrangering av 
talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisutdelinger; 
arrangering og presentasjon av visninger med 
underholdning relatert til stil og moter; tilveiebringelse av 
informasjon på området underholdning ved hjelp av et 
globalt computernettverk 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233143 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511192 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STABIL 

(730) Innehaver: 
 Krefting & Co AS , Postboks 4, 1305 HASLUM, NO 

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

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

 1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede 
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 
 
3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, 
herunder terrasserens, bryggeolje; kaustisk soda , 
krystall soda, lampeolje; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 
 
5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster, forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og 
til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233144 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511599 
(220) Inndato: 2005.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARN HJELPER BARN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARN HJELPER BARN 

(730) Innehaver: 
 Redd Barna , Postboks 6902 St. Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, herunder 
tidsskrifter, bøker, brosjyrer og andre publikasjoner 
relatert til barns rettigheter og kamp mot mobbing, 
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), 
herunder instruksjons- og undervisningsmateriell relatert 
til barns rettigheter og kamp mot mobbing; 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, 
klisjeer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet, herunder 
utdannelsesvirksomhet relatert til barns rettigheter og 
kamp mot mobbing; opplæringsvirksomhet, herunder 
informasjonsarbeid og rådgivning relatert til barns 
rettigheter og kamp mot mobbing; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; konferanser, herunder konferanser relatert til 
barns rettigheter og kamp mot mobbing.   
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov, herunder 
veldedighetsarbeid relatert til barns rettigheter og kamp 
mot mobbing; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og enkeltmennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233145 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511195 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLAMOUR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLAMOUR 

(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, bearbeidet eller ubearbeidet; 

substanser for røking solgt separat eller blandet med 
tobakk, ikke for medisinske eller helbredende formål; 
snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigaretthylstre og 
fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233146 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511645 
(220) Inndato: 2005.10.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JUST DRINK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUST DRINK 

(730) Innehaver: 
 SmartSeal AS , Jakob Askelandsvei 21, 4314 

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Plastkork/drikketut/sugerør for vann, 
mineralvann, saft, juice, melk, flytende næringsmidler 
med innebygget mekanisme for kontroll av 
væskestrømningen. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233147 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509756 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAYBOY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLAYBOY 

(730) Innehaver: 
 Playboy Enterprises International Inc , 680 North Lake 

Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 

samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall); baderomsapplikasjoner og -tilbehør, herunder 
matter og figurer for sklisikring og figurer for anbringelse 
på baderom, baderomsmøbler, baderomsinstallasjoner 
og/eller baderomsfliser. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233148 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511198 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLAKKLINE.NO 

(730) Innehaver: 
 Slakk Line AS , Fredensborgveien 27, 0177 OSLO, NO 

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

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

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Gymnastikk- og sportsartikler. 
 
35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av klær, 
fottøy, hodeplagg, gymnastikk- og sportsartikler slik at 
kunden kan se på og kjøpe disse varene via et globalt 
datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233149 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200512016 
(220) Inndato: 2005.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLGARD 

(730) Innehaver: 
 Øko-kompaniet AS , Postboks 221, 3071 SANDE I 

VESTFOLD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; hermetiske, konserverte, tørrede og 
kokte og syltede frukt og grønnsaker, frossen juice, 
frosne frukter og grønnsaker, frukt- og 
grønnsakskonsentrater, frukt- og grønnsaksmos, frukt- og 
grønnsakssalater, frukt- og grønnsakskiver, fruktskall, 
grønnsakssaft for koking. 
 
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 og, malt. 
 
32 Øl: mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
grønnsaksjuicer, mineralvann. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233150 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511202 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Dusa  Dusa forenkler fremtiden 

(730) Innehaver: 
 Dusano Norge AS , Brattelia 3, 0875 OSLO, NO 

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

av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater, mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassa-apparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukkingsapparater. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233151 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511204 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINLANDIA 

(730) Innehaver: 
 Finlandia Vodka Worldwide Ltd , Salmisaarenranta 7, 

00180 HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: 

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

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

destillert sprit 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233152 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509781 
(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:  
 Becca 

(730) Innehaver: 
 Andreas Wiik, Kjelsåsveien 29B, 0488 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårvann og andre hårprodukter (stylingprodukter). 
 
14 Juvelervarer, smykker og ur. 
 
18 Kofferter, reisevesker, håndvesker og 
lommebøker.  
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233153 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509804 
(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:  
 SK 

(730) Innehaver: 
 SK Corp , 99, Seorin-Dong, 110-110 JONGRO-GU, 

SEOUL, KR 
SK Chemicals Co Ltd , 600, Junga 1-dong, Changa-ku, 
440-745 SUWON-SI, KYUNGKI-DO, KR 
SK Networks Co Ltd , 4, Pyong-dong, Kwansun-ku, 
Suwon,  KYONGGI-DO, KR 
SKC Co Ltd , 633, Chongja-dong, Cnangan-gu, Suwon,  
KYONGGI-DO, KR 
SK Televon Co Ltd , 11, Euljiro2-ga,  JUNG-GU, SEOUL, 
KR 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233154 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200511206 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Victorinox AG , 6438 IBACH-SCHWYZ, CH 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektriske, elektroniske, fotografiske, 

geodetiske, kinematografiske, 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; telefonapparater, inklusiv 
mobiltelefonapparater; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
datagrensesnittinnretninger; personlige digitale 
assistenter og elektroniske planleggere med USB 
koblingspunkter og flash-kort; USB forlengelseskabler; 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
 
11 Apparater for lys-, varme- og kokeformål; 
friksjonslightere for tenning av gass; gasslightere; 
lamper, inklusiv lommelykter, sykkellykter, lykter for lys, 
elektriske lommelykter, dykkerlykter, hodelamper, LED-
lamper, sikkerhetslamper; lampereflektorer; 
lommevarmere; varmekolber; ultrafiolette strålelamper, 
ikke for medisinsk formål; vannfiltreringsapparater; 
vannsterilisatorer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233155 
(151) Reg.dato.: 2006.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.08 

(210) Søknadsnr.: 200509786 
(220) Inndato: 2005.09.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIROC ISOMAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIROC ISOMAX 

(730) Innehaver: 
 Jackon AS , Postboks 1410, 1602 FREDRIKSTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Isolasjonsmateriale til bruk i bygninger 

 
19 Prefabrikerte varmeisolerende 
bygningselementer helt eller delvis av betong i form av 
sokkelelementer 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233156 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511211 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.20 US 78/653,877 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYSTEM P5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYSTEM P5 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , North Castle 

Drive, NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

computere; computer hardware; adaptere for computere; 
computerminne; periferiutstyr for computere; 
grensesnittkort for computere; computerprintere; 
integrerte kretser; trykte kretser; diskdrev for computere; 
tomme harddisker og disketter, tomme 
computermagnetbånd; computerprogrammer for 
anvendelse og drift av funksjoner for bruk i kommersiell 
interaksjon, nemlig software som tillater brukere å utføre 
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
computernettverk; computer software til bruk i 
kommersiell interaksjon, nemlig software som tillater 
brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
et globalt computernettverk; alle solgt med 
instruksjonsmanualer som en enhet. 
 
16 Trykksaker; trykksaker, nemlig 
instruksjonsmanualer for computer hardware og 
computer software for serversystemer og 
arbeidsstasjoner. 
 
37 Installasjon og vedlikehold av computer 
hardware 
 
42 Computertjenester; computertjenester, nemlig 
design, sammenkoblig og testing av computer hardware 
og software for andre; installasjon, oppdatering og 
vedlikehold av computer software; fremskaffelse av 
datasikkerhetstjenester til bruk i kommersiell interaksjon 
på området globale computernettverk; 
computerprogrammering for andre; gjennomføring av 
tekniske prosjektstudier på området computer hardware 
og software; konsulenttjenester på området computer 
hardware og software; computersystemanalyser; 
konsulenttjenester relatert til bruk av Internett; utleie av 
computere og computer software. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233157 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511218 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.20 US 78/612,564 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCUFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCUFLEX 

(730) Innehaver: 
 Boston Scientific Scimed Inc , One SciMed Place, 

MN55311 MAPLE GROVE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; 
laserfibrer for litotripsi. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233158 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200512241 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.11 DE 305272446/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARKEEPER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BARKEEPER 

(730) Innehaver: 
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH , Postfach 

83 01 01, 81701 MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -

apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -
apparater, herunder kjøttkverner, røre- og eltemaskiner, 
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, 
skjæremaskiner, elektrisk drevne redskaper, elektriske 
boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og utstyr 
for tilberedelse av drikker og/eller mat; kraner og pumper 
for tapping/utlevering av avkjølte drikkevarer for bruk i 
kombinasjon med kjøleapparater og -maskiner for 
drikkevarer; elektriske avfallsbehandlingsapparater og -
utstyr, herunder avfallskverner og -kompressorer; 
oppvaskmaskiner, elektriske maskiner og apparater for 
behandling av tøy og klesplagg, herunder 
vaskemaskiner, sentrifuger, klespresser, strykemaskiner; 
elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, 
herunder vindusrengjøringsutstyr, skopusseutstyr, 
støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, 
særlig slanger, rør, støvfiltere og poser til støvsugere. 
 
9 Elektriske apparater og instrumenter, spesielt 
elektriske strykejern; kjøkkenvekter, personvekter; 
elektriske foliesveiseapparater; fjernkontrollinnretninger 
og -utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, 
anordninger og -utstyr for kontroll (overvåking) og 
overvåkningsinnretninger for husholdnings- og 
kjøkkenmaskiner og -utstyr; innregistrerte og 
uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder 
magnetiske databærere for husholdningsapparater og -
utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, 
salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer 
for kontroll og betjening av husholdningsapparater og -
utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 
 
11 Apparater og innretninger til oppvarming, 
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, 
bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og 
varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, 
kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- 
og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt kjøle-og 
frysebokser og -skap og kjøl/frys kombinasjonsskap og -
bokser, fryseapparater, apparater til fremstilling av is og 
iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy 
og klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; kraner og 
pumper for tapping/utlevering av avkjølte drikkevarer for 
bruk i kombinasjon med kjøleapparater og -maskiner for 
drikkevarer; ventilasjonsapparater og -innretninger, 
spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og fettfiltere, 
luktavtrekksapparater og -hetter; klimaapparater samt 
apparater og innretninger til bedring av luftkvaliteten, 
luftfuktere, vannledningsapparater og -utstyr samt 
sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, luft- og 
vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, 
varmtvannsbeholdere og -beredere; oppvaskkummer og 
benkebeslag; varmepumper; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233159 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200512243 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOBRASS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECOBRASS 

(730) Innehaver: 
 Sambo Copper Alloy Co Ltd , 8-374. Sambo-Cho,  

SAKAI-SHI, TOKYO-FU, JP 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Kobber og kobberlegeringer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233160 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200512247 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORBUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORBUS 

(730) Innehaver: 
 Perduco AS , Postboks 6633 St. Olavs Plass, 0139 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske publikasjoner. 
 
16 Publikasjoner, rapporter. 
 
35 Markedsundersøkelser for departementer, 
etater, bedrifter og organisasjoner samt 
forskningsinstitusjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233161 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511222 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORD CONVERS+ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORD CONVERS+ 

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

DEARBORN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Landmotorkjøretøyer samt deler og tilbehør til 

disse. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233162 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511228 
(220) Inndato: 2005.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORT DIREKT 

(730) Innehaver: 
 Stadion AS , Postboks 53, 1720 GREÅKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Tor Hannibal Fossum, Postboks 400, 1302 SANDVIKA, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Sportsbager 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg for gymnastikk og sport
 
28 Gymnastikk og sportsartikler (ikke opptatt i 
andre klasser), baller for spill med tilhørende nett, 
racketer, legg- og albuebeskyttere (sportsartikler) 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233163 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200510846 
(220) Inndato: 2005.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLASSICAL SPECTACULAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLASSICAL SPECTACULAR 

(730) Innehaver: 
 Raymond Gubbay Ltd , Dickens House, 15 Tooks Court, 

EC41QH LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Lyd-, video- og dataopptak; bærere, inkludert 

plater, disker, bånd, kassetter, patroner og kort som 
bærer eller som brukes til å bære lydopptak, 
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst, programmer 
eller informasjon; filmer og lydfilmer bearbeidet for 
utstilling og demonstrasjon; digitale versatile disker; 
computer software; minnebærere; kompakt disker; CD-
ROMs; elektrisk-, magnetisk- og optisk-innspillte data for 
computere; instruksjons- og opplæringsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptaks- og - 
gjengivelsesapparater; spill, apparater for spill og 
underholdningsapparater, alle for bruk med eller som 
inkluderer en televisjonsskjerm eller videomonitor; mynt- 
eller skillemynt- eller polett-opererte elektriske eller 
elektroniske underholdningsapparater; høyttalere; 
apparater for bruk til opptak, produksjon, presentasjon, 
kringkasting, overføring, mottak, bearbeiding, 
reproduksjon, koding og dekoding av radio og 
televisjonsprogrammer, informasjon og data; elektriske 
og elektroniske kringkastingsapparater; deler og utstyr for 
alle foran nevnte varer. 
 
16 Trykksaker; papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykte 
publikasjoner; programmer; magasiner; brosjyrer; 
tidskrifter; bøker; hefter og brosjyrer; pamfletter og 
flyveblad; trykte håndbøker og reisehåndbøker; 
kataloger, fotografier; papirvarer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater); plastmateriale 
for pakkeformål (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; 
postere og plakater; kort; postkort; hilsningskort; 
handelskort; sertifikater; invitasjoner; dagbøker, 
lommekalendere; kalendere; fotografirammer; 
fotografialbum; trykk og innrammede trykk; bæreposer; 
papirposer; gaveposer; gaveesker; notat- og 
notisblokker; papir med klebende bakside; skrivesaker og 
- instrumenter; penner, blyanter og tegnekritt og crayons; 
dagbøker; frimerker. 
 
41 Underholdning; utdannelse, instruksjons- og 
instruktørvirksomhet, studietjenester og trening; 
organisasjon og avholdelse av musikk-konserter og 
laserforestillinger; orkestertjenester; produksjon og utleie 
av utdannelses- og instruksjonsmateriale; publisering; 
utstillingstjenester; organisering, produksjon og 
presentasjon av forestillinger, konserter og begivenheter; 
underholdning, utdannelse og instruksjon ved hjelp av 
eller relatert til radio og televisjon; produksjon, 
presentasjon, distribusjon, nettoppbygging og 
nettverkdeltagelse, utleie av televisjons-, radio- og 
internett-programmer; interaktiv underholdning, filmer og 
lyd- og videoopptak; interaktive kompakt disker og CD-
ROMs; fremskaffelse av underholdning og utdannelse for 
tilgang via kommunikasjon og computernettverk; 
fremskaffelse av informasjon for eller relatert til 
utdannelse, underholdning, kulturelle eller 

rekreasjonsformål; fremskaffelse av informasjon relatert 
til radio og televisjonsprogrammer for tilgang via 
kommunikasjon og computernettverk; fremskaffelse av 
informasjon relatert til alle de foran nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233164 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200509438 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUNT & GODT 

(730) Innehaver: 
 Samkjøpsgruppen AS , Postboks 3915 Leangen, 7443 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
salater; tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
catering; kafeer, kafeteriaer, kantiner, restauranter; 
snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233165 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511229 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; 

monitorer for datamaskiner; personlige digitale 
assistenter (PDA), håndholdte datamaskiner; set-top-
bokser for fjernsyn (utstyr for digitalfjernsyn); 
mobiltelefoner; kodede smartkort inneholdende minne; 
dataservere; datamaskiner og software for bruk til 
overføring og mottak av data over trådløse nettverk; 
dataoperativsystemer og dataprogrammer for bruk 
dermed, nemlig hjelpeprogrammer, kalenderprogrammer, 
adressebokprogrammer, spillprogrammer, 
oppgavehåndteringsprogrammer og e-postprogrammer 
solgt som en enhet; dataprogrammer for håndtering av 
kommunikasjon og datautveksling mellom håndholdte 
datamaskiner og stasjonære datamaskiner; 
dataprogrammer for bruk til utvikling av andre 
programmer; dataprogrammer for tilveiebringelse av 
underholdning; dataprogrammer for tilveiebringelse av 
online geografisk informasjon og interaktive geografiske 
kart for reiserelaterte formål, kjøre- og veibeskrivelser, 
trafikkinformasjon, nyheter og annen informasjon; 
dataprogrammer for visning, redigering og overføring av 
fotografiske bilder; dataprogramvare for søking 
(browsing) på intranettsider og websider; datasoftware 
for betjening/kontroll av funksjoner og drift for 
mobiltelefoner; dataprogrammer for bruk i personlige 
informasjonsinnretninger, nemlig administrasjons- og 
håndteringsprogrammer for personlig informasjon med 
kalendere, kontaktinformasjonsfiler og gjøremålslister; 
notatprogrammer; dataprogrammer for tilrettelegging for 
stemme-, tekst- og skriftinput; og dataprogrammer for 
bruk i biler, nemlig dataprogrammer for overvåkning av 
kjøretøyytelse, for kartlegging/-tegning og navigasjon, for 
elektronisk post og trådløs kommunikasjon, samt for 

vedlikehold av personlige fortegnelser, kataloger, 
filkataloger og registre, kontaktlister, adresser og 
telefonnummerlister. 
 
38 Kommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data og dokumenter mellom databrukere; 
e-posttjenester; beskjedformidlingstjenester via web; 
personsøketjenester og dataoverføringstjenester; 
streaming av lydmateriale (overføring av lydmateriale i 
sanntid) via internett; trådløs talelagringstjeneste (voice 
mail); stemmeaktiverte oppringingstjenester; og 
tilveiebringelse av trådløs aksess til datanettverk og 
internett. 
 
42 Tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking og -
retting for datahardware- og softwareproblemer innen 
feltet trådløs kommunikasjon og trådløse 
kommunikasjonsinnretninger; tekniske konsultasjoner 
innen feltet trådløse kommunikasjonsinnretninger og 
nettverksutstyr til bruk ved trådløs kommunikasjon; og 
tilby teknisk informasjon online innen feltet datamaskiner, 
datasoftware og trådløs kommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233166 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200509661 
(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:  
 xtra personell 

(730) Innehaver: 
 Xtra personell AS , Postboks 198 Sentrum, 0102 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Arbeidsformidling; personellrekruttering, 

bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
kontortjenester, innsamling og systematisering av 
informasjon for bruk i databaser. 
 
42 Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; 
programmering for datamaskiner, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233167 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200510051 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BTIZ 

(730) Innehaver: 
 Monique Glibert, Schultzgate 10, 0365 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranter og barvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233168 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511231 
(220) Inndato: 2005.10.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AEROMOBILE airborne mobile connectivity 

(730) Innehaver: 
 Arinc INC , 2551 Riva Road, MD21401 ANNAPOLIS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Fremskaffelse av trådløs telekommunikasjon til 
passasjerer i fly, nemlig fremskaffelse av overføring av 
lyd, stemme, data, grafikk, bilder, audio- og 
videoinformasjon via telefon- og satelittoverføringer; 
fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til 
Internet i fly. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233169 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511237 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEAR 

(730) Innehaver: 
 CI Distribusjon Skandinavia AS , Postboks 93, 1650 

SELLEBAKK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Verneklær, vernesko, verneutstyr, 
arbeidsbekledning. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233170 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511238 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUAJIRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUAJIRO 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233171 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200510023 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 d domenia 

(730) Innehaver: 
 Domenia Norge AS , Postboks 5286 Majorstuen, 0303 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

registrering av domene (internett); webhotell. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233172 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511240 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.03 US 78/643,688 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUEL TV 

(730) Innehaver: 
 Fuel TV Inc , 10000 Santa Monica Boulevard, CA90067 

LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Tjenester i forbindelse med fjernsynssendinger.

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233173 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511241 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.02 US 78/621,424 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUEL TV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUEL TV 

(730) Innehaver: 
 Fuel TV Inc , 10000 Santa Monica Boulevard, CA90067 

LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Tjenester i forbindelse med fjernsynssendinger.

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233174 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511243 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORRENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORRENT 

(730) Innehaver: 
 Bittorrent Inc , 2325 3rd Street, Suite 218, CA94107 SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for tilveiebringelse av tilgang til online 

registre, kataloger og indekser samt søkbare databaser 
relatert til et mangfold av informasjon og data tilgjengelig 
på et globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233175 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511244 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BITTORRENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BITTORRENT 

(730) Innehaver: 
 Bittorrent Inc , 2325 3rd Street, Suite 218, CA94107 SAN 

FRANCISCO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software for tilveiebringelse av tilgang til online 

registre, kataloger og indekser samt søkbare databaser 
relatert til et mangfold av informasjon og data tilgjengelig 
på et globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233176 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200406655 
(220) Inndato: 2004.07.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HILLAAC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HILLAAC 

(730) Innehaver: 
 Hillaac Restaurant , Urtegata 22, 0187 OSLO, NO 

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, spiselige oljer og fett. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet, internettkafe, 
telekommunikasjonstjenester. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233177 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511245 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.28 US 78/619,077 
(540) Gjengivelse av merket: 

KRONZIV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KRONZIV 

(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceutical Co Ltd , 1-1, Doshomachi 4-

chome, Chuo-ku, 541-0045 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: 

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

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

søvnløshet og andre søvnrelaterte sykdommer. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233178 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511246 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPER MATE ALTITUDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAPER MATE ALTITUDE 

(730) Innehaver: 
 Berol Corp , 29 East Stephenson Street, IL61032 

FREEPORT, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Skriveinstrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233179 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200511249 
(220) Inndato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AKAIRYU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKAIRYU 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233180 
(151) Reg.dato.: 2006.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.09 

(210) Søknadsnr.: 200500312 
(220) Inndato: 2005.01.13 
(300) Søknadsprioritet 2004.07.13 SE 02819 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERCO 

(730) Innehaver: 
 Berco Production I Skellefteå AB , Plastvägen 3, 93142 

SKELLEFTEÅ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Kjølecontainere, herunder påbygginger (skap) 

til befordringsmidler for oppbevaring og transport. 
 
20 Containere, ikke av metall, herunder 
påbygginger til befordringsmidler (skap) for oppbevaring 
og transport. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233181 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200409157 
(220) Inndato: 2004.09.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HALCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HALCO 

(730) Innehaver: 
 Safe-Supply AS , Kobberveien 2, 4313 SANDNES, NO 

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

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
37 Reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233182 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503770 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.09 US 78/563,724 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPVUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPVUE 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233183 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510976 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.10 EM 004482345 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRANEAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ULTRANEAL 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dialysesolusjon og relaterte farmasøytiske 

produkter. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmateriale, 
dialyseutstyr; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233184 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503773 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.09 US 78/563,732 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPPOINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPPOINT 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233185 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503775 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.09 US 78/563,647 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPDOZER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPDOZER 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233186 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200504349 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIRIT OF NORWAY EVENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPIRIT OF NORWAY EVENT 

(730) Innehaver: 
 Limo AS , Postboks 6, 2081 EIDSVOLL, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Organisering av reiser. 
 
41 Sportslige og kulturelle aktiviteter, 
opplæringsvirksomhet, organisering og ledelsen av 
seminarer og sosiale arragementer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233187 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503776 
(220) Inndato: 2005.04.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.09 US 78/563,740 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLEARANGLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLEARANGLE 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233188 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200504350 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIRIT OF NORWAY HORSE 
RACING 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPIRIT OF NORWAY HORSE RACING 

(730) Innehaver: 
 Limo AS , Postboks 6, 2081 EIDSVOLL, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter herunder 
organisering og deltagelse i hesteløp. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233189 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503808 
(220) Inndato: 2005.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XALATAN PORTEEZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XALATAN PORTEEZ 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233190 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506010 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 i 

(730) Innehaver: 
 UMG Recordings Inc , 2220 Colorado Avenue, CA90404 

SANTA MONICA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Forhåndsinnspilte audiobånd, plater, disketter 

og kassetter, videobånd, plater, disketter og kassetter, 
digitale audio- og videobånd, plater og disketter, CDs, 
DVDs, laserplater og - disketter, grammofonplater 
inneholdende musikk og underholdning; teater- og 
musikallydopptak og - videoopptak; virtuell virkelighet 
software; nedlastbar(e) ringetoner, musikk, mp3s, grafikk, 
spill, bilder og videoer for trådløst kommunikasjonsutstyr; 
computer og videospillutstyr inneholdende 
minneinnretninger, nemlig computer- og 
videospillsoftware, bånd, patroner, kassetter, joysticks og 
fjernkontrollenheter; musematter; radioer for biler; 
audioutstyr for biler, nemlig stereoanlegg, høyttalere, 
forsterkere, korreksjonsledd/utlignere, overgangsenheter 
og høyttalerkabinetter og -stativer; CD-spillere, digitale 
audiospillere, audiokassettspillere, laserdiskspillere og 
DVD-spillere for kjøretøyer; bærbare CD-spillere, 
audiokassettspillere, digitale audiospillere, 
laserdiskspillere og DVD-spillere; bærbare og håndholdte 
digitale elektroniske innretninger for registrering, opptak, 
organisering, overføring, manipulering og besiktigelse av 
tekst, data- og lydfiler; og digitalt elektronisk utstyr for 
registrering, opptak, organisering, overføring, 
manipulering og besiktigelse av tekst, data og lydfiler for 
kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233191 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200503809 
(220) Inndato: 2005.04.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XALATAN XISTENCY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XALATAN XISTENCY 

(730) Innehaver: 
 Pfizer Health AB , 11287 STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske anordninger, nemlig anordninger 

for oftalmologisk medikamentadministrasjon og dertil 
relaterte komponenter, brukt for å administrere oftalmiske 
preparater til øyet. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233192 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200410140 
(220) Inndato: 2004.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLAZENGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SLAZENGER 

(730) Innehaver: 
 Slazenger Ltd , Grenville Court Britwell Road, SLI8DF 

BURNHAM, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telekommunikasjonsinstallasjoner, -apparater 

og - instrumenter; telefonapparater; telefoner, 
mobiltelefoner, trådløse telefoner; telefonsvarapparater 
og - instrumenter; personsøkerapparater; apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; 
fotografiske apparater og instrumenter; kameraer; 
kamerafilm; videokameraer; kameralinser; 
foto/filmkameraer; televisjonsapparater og instrumenter; 
fjernsyn; fjernsyn for mottak av satellitt- og 
parabolsendinger; parabol- og satellittantenner og 
dekodere; videoapparater og instrumenter; 
videoopptaksmaskiner; videobåndspillere; kombinerte 
fjernsyn og VCR; televisjonsantenner; antenner; 
transformatorer; overspenningsbeskyttere; 
fjernkontrollapparater; audio-apparater; audio-systemer; 
kanalvelgere; automatiske avspillingsmaskiner; 
radiomottakere; radiokassetter; CD radiokassetter; CD 
spillere; personlige CD spillere; båndopptakere, 
båndspillere, kassettbåndopptakere; dreieskiver; 
platespillere; grafiske equalizers; hodetelefoner; talere, 
høyttalere, øretelefontalere, talekabler, forsterkere; 
bærbare audioapparater og instrumenter; radioer, 
klokkeradioer; karaokemaskiner, jukebokser; computere, 
bærbare personlige computere og reisedatamaskiner, 
spillecomputere; computer periferiutstyr; apparater til 
bruk sammen med computere; computerspill; computer 
terminaler; visuelle dataskjermer og visuelle 
fremvisningsenheter; computer hardware, computer 
software; computer programmer; diskdrev; CD Roms, 
computerspill; bånd, plater og disker, floppy disker, alle 
forhåndinnspilte med computer programmer; videospill; 
disker og bånd, alle for videospill; spill tilpasset for bruk 
sammen med fjernsynsmottakere; audio- og videobånd 
og - disker, alle i forhåndsinnspilt form; blanke bånd for 
audio- og videoopptak; kompaktdisker; lydopptak; 
grammofonplater, kassetter og disker; bånd for 
båndopptakere; digitale audiobånd; opprensingsbånd; 
elektroniske spill; kabinetter, skap og stativer alle 
tilpasset audio-, video- og televisjonsapparater og - 
instrumenter; elektriske apparater og instrumenter, alle 
for kontorbruk; tekstbehandlingsapparater og - 
instrumenter; fotokopieringsapparater og -  instrumenter; 
faksimilebehandlingsapparater og - instrumenter; 
regnemaskiner; kontormaskiner; vekter, skalere; klokker 
og tidsmålere; styreenheter og tastatur, alle for 
oppvarming ventilasjon, luftkondisjonering, belysning og 
sikkerhet; beholdere for mikroskopdia og objektglass; 
magneter; kodede kort og magnetiske omkodere; 
hologrammer; forstørrelsesglass; pedometer; periskoper; 
batterier, batteriladere, batteribokser; støpsler, elektriske 
strykejern; elektrolyseapparater for personlig bruk; 
elektriske hårkrølleapparater; elektriske 
hårbølgeapparater; elektriske hårfriseringsapparater; 
elektriske dampkrøllesett; elektrisk oppvarmede hårruller 
og hårrulleapparater; kikkerter; apparater, instrumenter 
og utstyr for øyet, briller, solbriller, sportsbriller og utstyr 
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for øynene, svømmebriller; brilleinnfatninger og linser for 
briller og solbriller; etuier for briller og solbriller; lenker og 
bånd for briller og solbriller; beskyttende klær og tilbehør; 
knebeskyttere, skjold, vern og beskyttere; hjelmer; 
beskyttelseshjelmer; sportshjelmer og - skjermer; 
beskyttelsesbriller, solbriller, og støv- og dykkerbriller; 
beskyttelsesklær, -hodeplagg og -skotøy for bruk i spor; 
ansiktsskjermer; maveregionsbeskyttere; munnbeskyttere 
(tannvern); livbelter, redningsbøyer, redningsvester og 
flytevester og flytebøyer; flottører for bading og 
svømming; klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og 
brann; dykkerapparater; øreklokker og -plugger; filtre for 
respiratormasker; deler, tilbehør og komponenter for alle 
foran nevnte varer. 
 
14 Klokker og armbåndsur; sportsklokker, ur og 
kronometriske instrumenter; remmer for armbåndsur; 
seidler; krus; trofeer, beltespenner, alle av edelt metall 
eller overtrukne dermed; juvelervarer og imiterte 
juvelervarer; tidsregistreringsinstrumenter; vekkerklokker; 
askebegre av edelmetall; merker av edelmetall; etuier og 
bokser; etuier og bokser av edelmetall; etuier og bokser 
av edelmetall for nåler; armbånd; medaljer, merker av 
edelmetall; lysringer av edelmetall; lysestaker av 
edelmetall; urkasser og etuier for klokker og urverk; 
urkasser og etuier for armbåndsur; lenker av edelmetall; 
klokkekasser; urvisere; ikke elektriske kaffekanner, 
husholdningsbeholdere, alle av edelmetall; 
husholdningsredskaper av edelmetall; imitert gull; kasser 
og etuier for juvelervarer av edelmetall; juvelervarer; 
nøkkelringer; kjøkkenbeholdere av edelmetall; 
kjøkkenredskaper av edelmetall; ringer(juvelervarer); 
tallerkener av edelmetall; mansjettknapper, slipsspenner, 
slipsnåler; armbåndsursremmer; armbåndsur; 
ornamenter av edelmetall; smykker, deler og tilbehør og 
komponenter for alle foran nevnte varer. 
 
16 Bøker, trykksaker, bilder, plakater, trykk, 
grafiske reproduksjoner, skriveutstyr, trykte kort, postkort, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler, binders, 
bindemiddelmateriell og bokbindermateriell, hilsningskort, 
kulepenner, tusjpenner; pennesplittpenner, mekaniske 
blyanter; fotografier, album, silkepapir for toalettformål, 
papir for toalettformål, papirruller, alle til bruk i kjøkken; 
servietter, håndklær og tørke- og støvservietter; 
lommetørklær og servietter og bordduker; 
dekkeservietter; dekketøy av papir for bordet, 
adressebøker, notatbøker med ringperm, blanke bøker, 
løsbladsbøker, notatbøker, spiralnotatbøker, 
lagerprotokollbøker, bøker for tekstnotater, bokstøtter, 
malepensler og -  koster, kalendere, dagbøker, 
fotografiholdere, instruksjons- og undervisningsmateriell 
(andre enn apparater); markerings- og skiltpenner, 
penneholdere, blyantholdere, fotoholdere; klistremerker 
og etiketter; bånd; tidsskrifter, magasiner, aviser; 
overføringsbilder og dekalkomania; penal, blyant- og 
penneetuier, manualer, innpakningspapir, emballasje; 
skrivesaker og papirvarer; håndklær av papir; papirlintøy 
for bordet, ansiktsservietter av papir; hygienisk papir, 
lommetørkler; skrivepapir; kataloger, brosjyrer og 
småblader og flyveblader; brikker, ølbrikker; emballasje 
og innpakningsmateriale; skrivemaskiner, 
skrivemaskinapparater og - instrumenter; 
sjekkhefteholdere, kortholdere; deler, tilbehør og 
komponenter til alle foran nevnte varer. 
 
18 Lær og lærimitasjoner og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
bagasjeutstyr, kofferter, reisekister, reisevesker, 
reisekofferter, bagasjeutstyr til bruk om bord, 
bagasjeutstyr for overnatting, vesker for reisetilbehør, sko 
bager for reiseformål og vesker for klær; 
dokumentmapper, dokumentkofferter og dokumentvesker 
og porteføljemapper; skole bager og skoleransler; bager, 
vadsekker, ryggsekker uten meis og skuldervesker, 
ryggvesker, ryggsekk med meis, sekker, håndvesker, 
skuldervesker, vesker med hank, handlevesker, 
sportsvesker, gymnastikkvesker, strandvesker, 

handlevesker, sykkelvesker og vesker med ryggstykke 
for kløv eller sykkel, vesker for plater, beltevesker, 
toalettvesker, hoftetasker; lommebøker, portemoneer, 
håndvesker, punger og nøkkeletuier; bæremeiser og - 
utstyr for spedbarn og barn; campingvesker; stativer for 
håndvesker, paraplyer og parasoller; festeinnretninger og 
stropper av lær; nøkkelpunger og - lommer av lær som 
inkluderer nøkkelringer; paraplyer, golfparaplyer, 
golfparaplyseter, parasoller, stokker, spaserstokker; 
sveper, seletøy og salmakervarer; deler og tilbehør for de 
foran nevnte varer. 
 
24 Tekstilvarer, tekstiler, tekstiltapeter; lintøy og 
møbelstoffer; sengetøy, sengetepper, sengeklær, 
sengeovertrekk, vatterte sengetepper og lappetepper, 
dynetrekk, laken, putevar, putetrekk, vatterte tepper og 
puter, dyner, edderdunsdyner og - puter, soveposer, 
tepper; lintøy for badet, håndklær, varer av flanell, 
ansiktshåndklær, dusjforheng; bordlintøy, borddekketøy, -
duker og - tepper, bordmatter, bordservietter, servietter 
og brikker; håndhåndklær for kjøkken og 
kjøkkenhåndklær; gardiner, knytebånd og - oppheng for 
gardiner, tekstilgardinkapper og - brett, rullegardiner og - 
persienner (fortrekksgardiner) av tekstiler; putetrekk, 
møbeltrekk, lommetørkler; møbeltekstiler og polstrede 
tekstiler alle inkludert i denne klasse; deler, tilbehør og 
komponenter for alle foran nevnte varer. 
 
25 Klær; sportsklær; fottøy; sportssko; 
treningssko, støvler, tur-, trenings- og gang- og 
spaserstøvler, fotballstøvler, sko, sykkelsko; hodeplagg; 
vanntette og vindtette klær; varmeklær; lettvektsklær; 
kåper, frakker, jakker; sportsklær; jakker, anorakker, 
gensere, bukser, skjorter, t-skjorter, cagoules (anorakker 
og jakker spesielt beregnet for visse typer sport), smocks 
(gensere, -skjorter og lerretsskjorter for oppfanging av 
fuktighet og svette), salopettes (overtrekksbukser for 
idrettsutøvelse); hansker, hatter og luer, hetter og 
finlandshetter, sokker, undertøy og gamasjer, belter; 
deler og tilbehør for alle de foran nevnte varer. 
 
28 Gymnastikk- og sportsartikler og apparater; 
sportsartikler til bruk i boksing, gymnastikk, innendørs og 
felt-idrett, og for bruk i forbindelse med badmingtonspill, 
squash, gress- og ishockey, fotball, ballspill, fives 
(ballspill), bordtennis, nettball, bowls (kulespill), 
gressbane tennis, cricket, krokket, rundskredsgolf, 
ringspill, disker, diskoer, golfballer for puttingbane og 
vannpoloballer; baller til bruk i sport; leker, spill, leketøy, 
myke leker, leker, kotillongjenstander, smellbonboner, 
kinaputtbonboner, små modellkjøretøyer, små 
leketøysfigurer og små sportsgjenstander i 
miniatyrsuvenirer; ballonger; julepynt; sportsvesker; 
elektroniske spill; juletrepynt; miniatyrfigurer; kunstige 
juletrær og juletreholdere, juletreføtter og - stativer; 
kaleidoskoper; deler, tilbehør og komponenter for alle 
foran nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 



 registrerte varemerker 2006.06.19 - 25/06

 

30 
 

(111) Reg.nr.: 233193 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506774 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEVROLET EPICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHEVROLET EPICA 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233194 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510545 
(220) Inndato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Super Salmon 

(730) Innehaver: 
 Agropecuaria a Invensiones Ltda , Camino La Estrella 

No. 401, Of. 24, Sector Punta de Cortés,  RANCAGUA, 
CL 

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

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

 29 Fersk, frossen, røket, saltet, konservert, 
hermetisert og preservert laks. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233195 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506775 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEVROLET SPARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHEVROLET SPARK 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233196 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200504775 
(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:  
 Merket er et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 AWD Holding AG , AWD-Platz 1, 30659 HANNOVER, DE

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.  
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233197 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510594 
(220) Inndato: 2005.10.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Express Gourmet 

(730) Innehaver: 
 Food Factory AS , Nedre Rommen 5, 0988 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Matvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233198 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510107 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HANSOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HANSOL 

(730) Innehaver: 
 Jan Fridsäll, Larsvägen 7, 57012 LANDSBRO, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Akupunkturnåler. 
 
44 Medisinske tjenester, herunder bahandling med 
akupunktur. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233199 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200505738 
(220) Inndato: 2005.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARY KAY MK SIGNATURE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARY KAY MK SIGNATURE 

(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 Parfyme; cologne; bade- og dusjgelér, kropps-

og ansiktssåpe; eteriske oljer for personlig bruk, 
badeoljer og kroppsoljer; badesalter; hudlotion, kremer, 
geleér og puddere; kroppssprayer og tåkedusj-sprayer 
for hud og kropp, selvbruningsprodukter, flytende 
makeup-foundation, makeup-foundation i form av krem, 
sminke for fremheving av ansikt og ansiktstrekk, 
dekkprodukter, maskara, eyelinere, øyeblyanter, 
øyenskygge, øyebrynsblyant, øyesminkefjerner, blushers 
(sminke), rouge, kinnfarge i form av pudder eller krem, 
løst etter fast ansiktspudder, leppestift, lipgloss, lipliner-
blyant, leppefargestifter, leppestiftjusterere, nemlig 
preparater brukt til å justere nyansen av leppefarge, 
neglbehandlingspreparater, neglfarger, neglelakk, topp- 
og basedekke for negler. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233200 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510567 
(220) Inndato: 2005.10.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRØNN PROPOLIS Svarthyll Propolis Rød Solhatt Kan 

Yang Olivenbladekstrakt 
(730) Innehaver: 

 Bio Pharma AS , Postboks 132, Holmlia, 1203 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Kosttilskudd 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 233201 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200509467 
(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:  
 NATURAL & QUALITY JASMIN 

(730) Innehaver: 
 Vatan Holding AS , Herslebsgate 6, 0561 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233202 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200507096 
(220) Inndato: 2005.07.26 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.31 EM 004204616 
(540) Gjengivelse av merket: 

AS 350 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AS 350 

(730) Innehaver: 
 Eurocopter , Aéroport International Marseille Provence, 

13725 MARIGNANE CEDEX, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet nemlig helikoptere og luftfartøy med 
roterende vinger 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233203 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200507122 
(220) Inndato: 2005.07.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AKER SEAFOODS 

(730) Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS , Postboks 1423 Vika, 

0114 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
 
40 Bearbeiding av materialer. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233204 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200505729 
(220) Inndato: 2005.06.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PS 

(730) Innehaver: 
 KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony 

Computer Entertainment Inc) , 2-6-21, Minami-Aoyama, 
Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Ørepropper; apparater for lysbuesveising; 
elektriske sveiseapparater; ozoniseringsapparater; 
elektrolyseapparater; apparater for gjennomlysing av 
egg; kassaapparater; mynttelle eller -sorteringsmaskiner; 
elektriske oppslagstavler for å vise måltall; 
fotokopieringsmaskiner; manuelt opererte 
beregningsmaskiner; tegnemaskiner og -apparater; tids- 
og datostemplingsmaskiner; tidsopptakere; punchekort 
kontormaskiner; stemmemaskiner; faktureringsmaskiner; 
frimerkekontrollapparater; salgsautomater; 
bensinstasjonsutstyr, nemlig distribusjonspumper med 
måler for bensinstasjoner og bensinmåleinstrumenter; 
myntopererte porter for bilparkeringsplasser; livvester; 
brannslukningsapparater; brannhydranter; munnstykker 
til brannslanger; sprinklersystemer for brannbeskyttelse; 
brannalarmer; gassalarmer; tyverialarmer; 
bekyttelseshjelmer; jernbanesignaler; varseltrekanter for 
kjøretøyer; lysende eller mekaniske veiskilt; 
dykkemasker; dykkerdrakter; 
underholdningsvideospillmaskiner bare beregnet for bruk 
med fjernsynsmottakere; elektriske døråpnere; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøyer; 
sportstreningssimulatorer; konstanttemperaturinkubatorer 
for laboratorier; engangskameraer med ueksponert film; 
fotografiske kameraer; linser for fotografiske kameraer; 
filmprojektorer; kinematografiske kameraer; kikkerter; 
teleskoper; hastighetsindikatorer; altimetre; voltmetre; 
ensrettere; elektriske transformere; roterende omformere; 
faseregulatorer; batterier og celler; ammetre; wattmetre; 
elektriske strykejern for husholdningsbruk; elektriske 
hårkrøllere for husholdningsbruk; elektriske 
signalapparater; digitale stillbildekameraer; tunere for 
mottak av satellittfjernsynskringkasting; fjernsynstunere; 
optiske diskspillere og deres tilbehør herunder 
kontrollenheter; optiske diskspillere og deres tilbehør 
herunder kontrollenheter; DVD-ROMspillere og deres 
tilbehør herunder kontrollenheter; CD spillere og deres 
tilbehør herunder kontrollenheter; oppladbare batterier for 
bruk bare med audiovisuelle spillere; kontrollenheter for 
fjernstyring bare av bærbare audiovisuelle spillere; 
batteriladere bare for bruk med bærbare audiovisuelle 
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spillere; lommer, esker og vesker spesielt for bærbare 
audiovisuelle spillere; håndstropper, halsstropper og 
andre stropper særlig for bærbare audiovisuelle spillere; 
adaptere bare for bruk med bærbare audiovisuelle 
spillere; minnekort bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; flytende krystallmonitorer bare for 
bruk med bærbare audiovisuelle spillere; flytende 
krystallskjermer bare for bruk med bærbare audiovisuelle 
spillere; tastaturer bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; mikrofoner bare for bruk med 
bærbare audiovisuelle spillere; digitale kameraer bare for 
bruk med bærbare audiovisuelle spillere; modemer bare 
for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; høyttalere 
bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; 
forsterkere bare for bruk med bærbare audiovisuelle 
spillere; harddiskstasjoner bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; AV ledninger bare for bruk med 
bærbare audiovisuelle spillere; stativer særlig for 
bærbare audiovisuelle spillere; Global Positioning 
System (GPS) bare for bruk med bærbare audiovisuelle 
spillere; berøringspaneler bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; vinkelhastighets og/eller 
akselerasjonsfølere bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; tunere for mottak av terrestrisk 
digital kringkasting bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; stropper for esker spesielt tilpasset 
bærbare audiovisuelle spillere; esker spesielt tilpasset 
bærbare spillere; FM sendere bare for bruk med bærbare 
audiovisuelle spillere; oppladbare batterier bare for bruk 
med bærbare digitale audiospillere; kontroller bare for 
fjernbetjening av bærbare digitale audiospillere; 
batteriladere bare for bruk bærbare digitale audiospillere; 
lommer, esker og vesker spesielt tilpasset bærbare 
digitale audiospillere; håndstropper, nakkestropper og 
andre stropper tilpasset bærbare digitale audiospillere; 
biladaptere spesielt tilpasset bærbare digitale 
audiospillere; minnekort for bruk bare med bærbare 
digitale audiospillere; tastaturer bare for bruk med 
bærbare digitale audiospillere; bærbare digitale 
audiospillere; mikrofoner bare for bruk med bærbare 
digitale audiospillere; modemer bare for bruk med 
bærbare digitale audiospillere; høyttalere bare for bruk 
med bærbare digitale audiospillere; forsterkere bare for 
bruk med bærbare digitale audiospillere; 
harddiskstasjoner bare for bruk med bærbare digitale 
audiospillere; ledninger bare for bruk med bærbare 
digitale audiospillere; stativer spesielt for bærbare digitale 
audiospillere; berøringspaneler bare for bruk med 
bærbare digitale audiospillere; stropper for esker tilpasset 
portable digitale audiospillere; esker tilpasset portable 
digitale audiospillere; FM sendeapparater bare for bruk 
med bærbare digitale audiospillere; stropper for 
mobiltelefoner; uinnspilte optiske disker; elektroniske 
etiketter for elektronisk gjenkjenning; optiske skannere; 
kontrollenheter, joysticks, minnekort og 
volumkontrollenheter for personlige computere; 
harddiskstasjoner; harddiskopptakere; flytende 
krystallmonitorer for bruk med computere; flytende 
krystallskjermer for bruk med computere; displayer for 
bruk med computere; tastaturer for bruk med computere; 
mikrofoner for bruk med computere; kameraer for bruk 
med computere; modemer for bruk med computere; 
høyttalere for bruk med computere; forsterkere for bruk 
med computere; harddiskstasjoner for bruk med 
computere; ledninger for bruk med computere; stativer for 
computere; kontrollenheter for fjernstyring for bruk med 
computere; oppladbare batterier for bruk med computere; 
hodetelefoner for bruk med computere; batteriladere for 
bruk med computere; poser, esker og vesker tilpasset 
computere; håndstropper, nakkestropper og andre 
stropper tilpasset computere; biladaptere for bruk med 
computere; GPS for bruk med computere; 
berøringspaneler for bruk med computere; 
vinkelhastighetssensorer og/eller akselerasjonssensorer 
for computere; tunere for mottak av terrestrisk digital 
kringkasting for bruk med computere; stropper for esker 
for bruk med computere; esker tilpasset computere; FM 
sendeapparater for bruk med computere; mus for 

computere; rutere for computere; computerprogrammer, 
innspilte optiske disker med computerprogrammer; 
magnetkjerner; motstandstråd; elektroder; brannbåter; 
brannbiler; sigarlightere for automobiler; hansker for 
beskyttelse mot ulykker; støvmasker; gassmasker; 
sveisemasker; brannhemmende klesplagg; briller; 
programmer for underholdningsvideospillmaskiner; 
programmer for videospill med fjernsyn for personlig 
bruk; programmer for håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; flytende krystallmonitorer bare for bruk 
med videospill med fjernsyn for personlig bruk; flytende 
krystallskjermer bare for bruk med videospill med fjernsyn 
for personlig bruk; tastaturer bare for bruk med videospill 
med fjernsyn for personlig bruk; mikrofoner bare for bruk 
med videospill med fjernsyn for personlig bruk; digitale 
kameraer bare for bruk med videospill med fjernsyn for 
personlig bruk; modemer bare for bruk med videospill 
med fjernsyn for personlig bruk; høyttalere bare for bruk 
med videospill med fjernsyn for personlig bruk; 
forsterkere bare for bruk med videospill med fjernsyn for 
personlig bruk; harddiskstasjoner bare for bruk med 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; ledninger bare 
for bruk med videospill med fjernsyn for personlig bruk; 
stativer spesielt tilpasset videospill med fjernsyn for 
personlig bruk; fjernstyringskontroller bare for bruk med 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; oppladbare 
batterier bare for bruk med videospill med fjernsyn for 
personlig bruk; hodetelefoner bare for bruk med 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; batteriladere 
bare for bruk med videospill med fjernsyn for personlig 
bruk; poser, esker og vesker særlig tilpasset videospill 
med fjernsyn for personlig bruk; håndstropper, 
halsstropper og andre stropper spesielt tilpasset 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; biladaptere 
bare for bruk med videospill med fjernsyn for personlig 
bruk; GPS bare for bruk med videospill med fjernsyn for 
personlig bruk; berøringspaneler bare for bruk med 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; 
vinkelhastighetssensorer og/eller akselerasjonssensorer 
bare for bruk med videospill med fjernsyn for personlig 
bruk; tunere for mottak av terrestrisk digital kringkasting 
bare for bruk med videospill med fjernsyn for personlig 
bruk; stropper for esker spesielt tilpasset videospill med 
fjernsyn for personlig bruk; esker spesielt tilpasset 
videospill med fjernsyn for personlig bruk; FM 
sendeapparater bare for bruk med videospill med 
fjernsyn for personlig bruk; oppladbare batterier bare for 
bruk med håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
fjernkontrollenheter bare for bruk med håndholdte spill 
med flytende krystallskjermer; batteriladere bare for bruk 
med håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
biladaptere bare for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; minnekort bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; flytende 
krystallmonitorer bare for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; flytende krystallskjermer bare 
for bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; tastaturer bare for bruk med håndholdte 
spill med flytende krystallskjermer; mikrofoner bare for 
bruk med håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
digitale kameraer bare for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; modemer bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; høyttalere 
bare for bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; forsterkere bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
harddiskstasjoner bare for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; AV ledninger bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; GPS bare 
for bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; berøringspaneler bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
vinkelhastighetssensorer og/eller akselerasjonssensorer 
bare for bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; tunere for mottak av terrestrisk digital 
kringkasting bare bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; FM sendeapparater bare for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
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spilleautomater; belter med vekter for sportsdykkere; 
våtdrakter for sportsdykkere; oppblåsbare svømmeflåter; 
beskyttende hjelmer for sportsbruk; lufttanker for 
sportsdykkere; svømmende vibrasjonsbrett; regulatorer 
for sportsdykkere; magnetiske kort med lydopptak, 
magnetiske ark, magnetiske disker, optiske disker og 
magnetiske bånd; compactdisker med lydopptak med 
musikk; automatisk utførte programmer for elektroniske 
musikkinstrumenter; nedlastbar musikk; regnestaver; 
fremkalte kinematografisk film; fremkalt slidefilm; slidefilm 
diarammer; DVD ROM med videoopptak; optiske disker 
med videoopptak; optisk magnetiske disker med 
videoopptak; nedlastbare bilder og tegndata for 
tidsskrifter, bøker, aviser, kart, bilder og tegninger; 
nedlastbare videobilder, nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; DNA databrikker for forskning. 
 
18 Beslag til bagger; låser og hasper til 
håndvesker; vesker av lær for innpakking for industriell 
bruk; klær for husdyr; tasker og esker; ryggsekker for 
dagsturer; foldbare dokumentmapper; skuldervesker; 
håndkofferter; håndbagasje; kofferter; håndbagger; 
Bostonbagger; ryggsekker; visittkortmapper; 
nøkkelfutteraler; lommebøker, ikke av edelt metall; 
visittkortfutteraler; toalettvesker, ikke spesielt tilpassede; 
paraplyer; spaserstokker; håndtak for spaserstokker; 
seletøy; lær (ubearbeidet eller halvbearbeidet). 
 
21 Tanntråd; ubearbeidet eller delvis bearbeidet 
glass, ikke for bygningsformål; krybber for dyr; ringer for 
fjærkre; spidd for matlaging; børster for badekar; 
metallbørster; børster for piper; industrielle børster; 
børster for rengjøring av skip; hansker for 
husholdningsformål; industrielle innpakningskasser for 
kosmetikk av glass eller porselen; industrielle 
innpakkingskasser for næringsmidler av glass eller 
porselen; industrielle innpakningskasser for medisiner av 
glass eller porselen; drikkeglass ikke av edelt metall; 
asjetter og tallerkener ikke av edelt metall; ølkrus ikke av 
edelt metall; bokser for konfektyrer ikke av edelt metall; 
kjøkkenurner ikke av edelt metall; ikke-elektriske bærbare 
kjølebokser; riskister, glasskrukker for oppbevaring av 
mat; drikkeflasker for reisende; vakumflasker; kluter for 
rengjøring av videospill med fjernsyn for personlig bruk; 
kluter for rengjøring av computere; kluter for rengjøring 
av håndholdte spill med flytende krystallskjermer; kluter 
for rengjøring av bærbare digitale audiospillere; 
skittentøykurver; spann; strykebrett; sprayflasker for 
skreddere; visper for varmt vann til badekar; øser for 
baderom; stearinlysslukkere og lysestaker, ikke av edelt 
metall; fluesmekkere; musefeller; blomsterpotter; 
hydrofoniske beholdere for hagebruk; vannkanner; 
foringsskåler for kjeledyr; børster for kjeledyr; fuglebur; 
fuglebad; klesbørster; nattpotter; toalettpapirholdere; 
sparegriser, ikke av edelt metall; metallbokser for 
fordeling av papirhåndklær; støvelknekter; 
såpedispensere; blomstervaser og -boller, ikke av edelt 
metall; vindklokkespill; stående oppslagstavler av glass 
eller keramikk; parfymebrennere; kammer; make-up sett; 
toalettvesker; tannbørster; andre kosmetiske redskaper 
og toalettredskaper; skobørster; skohorn; tøystykker til å 
pusse sko med; håndholdte pusseredskaper for sko; 
lester; bærbare sett for matlaging utendørs; grisebuster. 
 
28 Skivoks; underholdningsmaskiner og apparater 
for bruk i underholdningsparker andre enn 
videospillmaskiner; leker for husdyr; elektroniske spill i 
lommestørrelser; bærbare spill med flytende 
krystallskjermer inkludert eksklusive øretelefoner og brukt 
for spill med flytende krystallskjermer og annet tilbehør; 
punger, esker og vesker særlig for håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; håndstropper, halsstropper og 
andre stropper særlig for håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; støtteinnretninger særlig for håndholdte 
spill med flytende krystallskjermer; stropper for esker 
særlig for håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
esker særlig for håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; golfballer; golftes; golfhansker; ski; 

baseballhansker; fiskeredskap; redskap for å fange 
insekter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233205 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200505865 
(220) Inndato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDALLOY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDALLOY 

(730) Innehaver: 
 Indium CORP of America , 1676 Lincoln Avenue, 

NY13502 UTICA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Stenger, bjelker, bånd, tråder, blokker, metaller 

i form av pellets, sfærer, emner for lodding og produksjon 
av halvledere; alle de forannevnte varer inneholdende 
indium, legeringer for bruk i slaglodd, smeltbare 
legeringer og emner for lodding; metaller og legeringer 
med høy renhets grunnmetall, bly, tinn, gallium, indium, 
vismut, kvikksølv, kadmium, sølv, gull, antimon, kopper, 
sink, arsen, silikon, aluminium, germanium, nikkel, fosfor 
for industrielt bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233206 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510139 
(220) Inndato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMTANO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMTANO 

(730) Innehaver: 
 Simtano Inc , 3956 Lost Springs Drive, CA91301 

CALABASAS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer 

for implementering og utvikling av prototyper, samt for 
planlegging av prosjekter. 
 
35 Tjenester som gjelder registrering, 
systematisering, sammenstilling og/eller utnyttelse av 
skriftlige opptegnelser, samt av matematiske, tekniske 
og/eller statistiske data. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utviking relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utviking av dataprogrammer og 
databaser. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233207 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200509695 
(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:  
 NORTH LEGION 

(730) Innehaver: 
 North Legion AS , Hannasdalsgate 50, 4009 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Personlige beskyttelsesanordninger mot 

ulykker; beskyttelseshjelmer; beskyttelsesklær; solbriller; 
skibriller; brilleetuier; briller for sport; magnetiske 
databærere, DVDer, CDer; dataprogrammer; dataspill. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, kofferter og reisevesker; lommebøker; bager; 
ryggsekker; paraplyer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
herunder kjelker, sleder, ski, snowboard, wakeboard, 
surfingbrett; vannski, seilbrett, skøyter, in-line skøyter, 
sykler; beskyttelsesanordninger som deler av sportsklær. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233208 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200507146 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.11 US 78565417 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOTALSTORAGE DS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOTALSTORAGE DS 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , North Castle 

Drive, NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

software; adaptere for computere; komponenter og 
periferiutstyr for computere; computerminne; grensesnitt 
for computere; databehandlingsutstyr; printere; integrerte 
kretser; trykte kretser; magnetiske disker; diskdrev; 
kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; 
regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; 
telefaksmaskiner; videospill; videoskjermer; 
videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; 
dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert 
på maskinlesbare media og relatert til computere eller 
computerprogrammer. 
 
16 Instruksjons- og undervisningsmateriale; 
dokumentasjons- og publikasjonsmateriale relatert til 
computere og computerprogrammer; manualer; trykte 
publikasjoner; brosjyrer; skrevne presentasjoner; bøker, 
magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker relatert til 
computer hardware, software og til tjenester. 
 
42 Computerprogrammering; design, oppdatering 
og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid 
til databaseservere; tekniske prosjektstudier på området 
computer hardware og software; konsulentvirksomhet på 
området computer hardware; computersystemanalyser; 
rådgivning og konsulentbistand relatert til bruk av 
Internet; utleie av computere og computer software; 
tjenester som går ut på å tilby brukstilgang til computere 
for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og 
industriell forskning; fremskaffelse av fasiliteter for 
organisering av utstillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233209 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200512286 
(220) Inndato: 2005.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLINIQUE SKIN SUPPLIES FOR 
MEN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLINIQUE SKIN SUPPLIES FOR MEN 

(730) Innehaver: 
 Clinique Laboratories Inc , 767 Fifth Avenue, NY10153 

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Hudpleiepreparater, nemlig 
antitranspirasjonsmidler og deodoranter for personlig 
bruk, kroppsrensemelk, kroppskremer, skrubbekremer for 
kroppen, bodylotion, skrubbekremer, kroppstoninglotion, 
vaskekremer, rensemelk, rensekrem, rensegelé, 
øyenkremer, øyengeléer, ansiktskremer, ansiktsgeléer, 
ansiktslotion, ansiktsmasker, rensemelk for ansiktet, 
kremer for ansiktet, skrubbekremer for ansiktet, 
fuktighetskremer, ansiktssåper, ansiktsvann, hårbalsam, 
hårkurer, hårsjampo, hårspray, hårstylinggeléer, 
volumsprayer, ikke-medisinske antirynkekremer, lotion og 
geléer, ikke-medisinske antifettbehandling for ansiktet, 
ikke-medisinske dekkpreparater, ikke-medisinske 
hudfornyelseskremer, ikke-medisinske 
hudreparasjonskremer, lotions og geléer, personlige 
såper, barberingsskum, kremer, lotions og geléer, 
balanselotion for huden, selvbruningskremer, lotions og 
geléer, oppstrammingspreparater for huden, 
hudlysningspreparater, hudvann, selvbruningspreparater, 
solbeskyttelseskremer for kroppen, 
solbeskyttelseskremer for ansiktet og ettersolingskremer 
og fuktighetspreparater. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233210 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200502805 
(220) Inndato: 2005.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 norgeskilden 

(730) Innehaver: 
 InfoMediaHuset AS , Postboks 382, Sentrum, 0102 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Nordic DA , Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare), 

elektroniske publikasjoner (nedlastbare), optiske CD-
plater. 
 
16 Geografiske kart, publikasjoner. 
 
35 Spredning av reklameannonser, 
bedriftopplysninger, innsamling av informasjon for bruk i 
databaser, systematisering av informasjon for bruk i 
databaser, forretningsinformasjoner, On-line annonsering 
på datanettverk, publisering av reklametekster, 
reklameoppslag, utleie av reklameplass, publisering av 
reklametekster, utarbeidelse av reklametekster, 
reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester. 
 
42 Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, 
utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av 
dataprogrammer og software, utvikling og oppdatering av 
informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk, 
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utvikling, drift 
og vedlikehold av informasjonsdatabaser, med tilhørende 
løsninger for publisering. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233211 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506976 
(220) Inndato: 2005.07.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPS EXPEDITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UPS EXPEDITE 

(730) Innehaver: 
 United Parcel Service of America Inc , 55 Glenlake 

Parkway, Northeast, GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Dataprogrammer og software; batterier; 
alternative kraftforsyningsinnretninger; innretninger for 
overspenningsvern; magnetiske disker og bånd; printere, 
vekter og skannere. 
 
35 Logistikkledelse; ledelsestjenester vedrørende 
forsyningskjeder; integrert sporing, gjenvinnelse og 
ledelse av handelstransaksjoner; annonse og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjeneste; 
tilveiebringelse av datastyrt gjenfinning av pakker i 
transitt; distribusjon av vareprøver; assistanse 
vedrørende ledelse, konsulenttjeneste vedrørende 
ledelse. 
 
39 Fraktforsendelser; pakking av artikler for 
levering og transport; tjenester vedrørende transport av 
brev, dokumenter, meddelelse, trykksak og andre varer 
og eiendeler ved bruk av ulike transportmetoder, samt 
relaterte tjenester i klasse 39, slik som tilveiebringelse av 
lagerlokale, lagring, pakking, levering og retur, med 
hensyn til det foregående. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233212 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200408711 
(220) Inndato: 2004.08.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OFFSIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OFFSIDE 

(730) Innehaver: 
 Kagge Forlag AS , Stortingsgaten 30, 0161 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Are Herrem, c/o Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 

1324 Vika, 0112 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; 
skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 
 
25 Klær, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233213 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506829 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALLHALLSNOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VALLHALLSNOP 

(730) Innehaver: 
 Sildakongen Arvid Otto Mørch , Strandkaien 18, 5013 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, egg, 
spiselige oljer og fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, 
sauser, krydderier. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233214 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200505978 
(220) Inndato: 2005.06.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERSCOPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTERSCOPE 

(730) Innehaver: 
 UMG Recordings Inc , 2220 Colorado Avenue, CA90404 

SANTA MONICA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Forhåndsinnspilte audiobånd, plater, disketter 

og kassetter, videobånd, plater, disketter og kassetter, 
digitale audio- og videobånd, plater og disketter, CDs, 
DVDs, laserplater og - disketter, grammofonplater 
inneholdende musikk og underholdning; teater- og 
musikallydopptak og - videoopptak; virtuell virkelighet 
software; nedlastbar(e) ringetoner, musikk, mp3s, grafikk, 
spill, bilder og videoer for trådløst kommunikasjonsutstyr; 
computer og videospillutstyr inneholdende 
minneinnretninger, nemlig computer- og 
videospillsoftware, bånd, patroner, kassetter, joysticks og 
fjernkontrollenheter; musematter; radioer for biler; 
audioutstyr for biler, nemlig stereoanlegg, høyttalere, 
forsterkere, korreksjonsledd/utlignere, overgangsenheter 
og høyttalerkabinetter og -stativer; CD-spillere, digitale 
audiospillere, audiokassettspillere, laserdiskspillere og 
DVD-spillere for kjøretøyer; bærbare CD-spillere, 
audiokassettspillere, digitale audiospillere, 
laserdiskspillere og DVD-spillere; bærbare og håndholdte 
digitale elektroniske innretninger for registrering, opptak, 
organisering, overføring, manipulering og besiktigelse av 
tekst, data- og lydfiler; og digitalt elektronisk utstyr for 
registrering, opptak, organisering, overføring, 
manipulering og besiktigelse av tekst, data og lydfiler for 
kjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233215 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200506545 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOGSTAD CATERING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOGSTAD CATERING 

(730) Innehaver: 
 Bogstad Catering AS , Grønnlandsleiret 55, 0187 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Produksjon av matvarer. 
 
43 Cateringtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233216 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510152 
(220) Inndato: 2005.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAGEX 

(730) Innehaver: 
 Terje Hagevang, Nordengveien 28, 0755 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Teknologiske tjenester; oljeutvinning; 
konsulenttjenester innen olje- og energisektoren. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233217 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200509965 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 iec-hus 

(730) Innehaver: 
 International Enterprices & Construction Ltd AS , 

Postboks 105, 3159 MELSOMVIK, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer; prefabrikerte hus og 

bygninger. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233218 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200511196 
(220) Inndato: 2005.10.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.07 EM 004672424 
(540) Gjengivelse av merket: 

XENIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XENIUM 

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

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

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

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

preparater; 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; solusjoner; dialyse 
solusjoner. 
 
10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
dialyseutstyr; hemodialyse dialysator; nyredialyseutstyr; 
deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233219 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200405555 
(220) Inndato: 2004.05.25 
(300) Søknadsprioritet 2003.12.03 CA 1,198,315 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRP 

(730) Innehaver: 
 Bombardier Recreational Products Inc , 726 St. Joseph 

Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Brensel, olje, smøremidler, ikke-kjemiske 

tilsetninger mot nedbryting og oksydasjon av brensel, 
ikke-kjemiske motoroljetilsetninger og ikke-kjemiske 
oljebeskyttelsestilsetningsstoffer for kjøretøyer. 
 
7 Motorer og maskiner (unntatt for 
landkjøretøyer): inkludert for personlige farkoster, båter, 
lette og ultralette luftfartøy og fly, og strukturdeler til 
disse; utenbords motorer; motorer for generatorer, 
gressklippere, løvblåsere, snøfresere og motorsager; 
snøprepareringsmaskiner og snøploger og strukturdeler 
til disse; maskinjekker for kjøretøy. 
 
9 Verne- og beskyttelseskapper; verne- og 
beskyttelsesbriller; verne- og beskyttelsesdresser; verne- 
og beskyttelseshjelmer; diagnostisk software for 
kjøretøyer og motorer; software for videospill; magnetisk 
kodede kort, inkludert kredittkort og telefonkort; 
elektronisk kodede kort, inkludert kredittkort og 
telefonkort; briller, solbriller; brilleetuier, solbrilleetuier; 
personlig flotasjonsutstyr i form av redningsvester, 
sikkerhetsvester og sikkerhetsvester for dyr; 
sikkerhetsstøvler, vernestøvler; kodede elektroniske og 
elektromekaniske nøkler og låser; musematter; 
dykkermasker; snorkler; dykkerutstyr; vanntette radioer; 
knebeskyttere; elektroniske fiskepåvisningssonarer og 
elektroniske dybdemålere; turtellere, speedometere, 
kassetter til video spill. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet, inkludert campingbiler og 
campingtilhengere, trasébeltebiler, snøscootere, 
terrengkjøretøy, personlige farkoster, båter, jetbåter, go-
karts, motorsykler, mopeder, motorscootere og 
strukturdeler til disse; lette og ultralette luftfartøyer og fly 
og strukturdeler til disse; nyttekjøretøyer, inkludert 
terrengkjøretøyer for transport av passasjerer og gods; 
tilhengere; tilbehør til kjøretøyer inkludert 
pansermonterbare plastikkbeskyttelsesskjermer mot sne 
og stensprut for terrengbiler, skvettlapper, skjermlister, 
bak- og frontstøtfangere; ryggstøtter; kombinasjonsseter; 
støtfangere og snøfangere/snøskjermer; 
tilhengerkoblinger; båtfendere; kalesje, vindskjermer og 
soltak for cabrioleter; personlige  vannkjøretøy med 
motoriserte propeller brukt til å trekke svømmere, 
snorklere og dykkere; bagasjenett og elastiske festebånd 
til disse, sportsvogner; rullestoler; enhjulssykler; sykler; 
trehjulssykler; kajakker; kanoer, robåter; padleårer; hjul; 
hjulbeskyttelsespresenning; festestang for vannski og 
wakeboardslep; propeller; sammenleggbare cabriolettak; 
bremseskiver; plastikk og/eller metalldedsler til a-armer; 
deksler til frontlys og overlyd; frontruter; rattovertrekk for 
å beskytte hendene mot kulde; rattbeskyttelsespute for å 
dempe støt mot hodet/kropp. 
 
25 Klær, gangklær og tilbehør, inkludert skjorter, 
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gensere, t-skjorter, strikkegensere, treningsgensere, 
vester, bukser, treningsbukser, jeans, shorts, 
boksershorts, bermudashorts, badekåper, morgenkåper, 
nattskjorter, jakker, frakker, vindtette jakker, vester, 
kjoler, skjørt, bluser, undertøy, termoundertøy, 
regnfrakker, belter, skjerf, hansker, votter; fottøy, 
inkludert sko, snøsko, støvler, sandaler, sokker; 
hodeplagg, inkludert hatter, capser, hodebånd, 
pannebånd, solskjermer, regnhatter, luer; vannsportstøy, 
inkludert våtdrakter, shorts, bukser; snøbukser, jakker, 
skijakker, hansker, votter, hatter, arbeidsskjorter, 
skipsdresser, finlandshetter, løse høye halser, tørkler, 
masker, støvler, racerdresser, løse håndleddsmansjetter; 
svømmetøy, inkludert badedrakter. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; leker, inkludert miniatyr snøscootere, 
terrengkjøretøyer, personlige farkoster, jetbåter, go-karts, 
motorsykler, mopeder, motorscootere, utenbords 
motorer, nyttekjøretøyer, lette luftfartøy og fly, og 
radiostyrte modellsnøscootere, terrengkjøretøyer, 
personlige farkoster, jetbåter, go-karts, motorsykler, 
mopeder, motorscootere, nyttekjøretøyer, lette luftfartøy 
og fly; plysjleker; leker laget av mykt materiale for å 
motvirke stress ved trykking/klemming; puslespill; 3-D 
puslespill; brettspill; lekeloddsedler; lekeskrapekort; 
vannski; håndtak for vannski; håndtak av tau for vannski; 
håndtak av tau for vannski, oppblåsbare 
plastikkflytegjenstander for barn, vanntrampoliner; 
wakeboards; leketelefoner; ballonger; juleornamenter; 
sendeplater; oppblåsbare leker; leker i form av 
snøscootere, terrengkjøretøyer, personlige farkoster, go-
karts, motorsykler, mopeder, lette luftfartøy og fly; 
pedaldrevne leker; strandleker; svømmeføtter; 
vannpistoler og -geværer; vannspill; snøski; snøbrett; 
kjelker; trippelski; sleder; oppblåsbare rørfigurer til bruk 
på snø; snøskøyter; minisnowboard; oppblåsbare 
flytende lekeliggestoler; skumleker; oppblåsbare basseng 
for fritidsbruk; rullebrett; batteridrevne lekekjøretøy; 
fiskeutstyr; spillkort. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
fellersreklame og -promotering og salg av kjøretøyer, 
rekvisita til kjøretøyer, kledninger for kjøretøyer, deler og 
tilbehør til kjøretøyer; arrangering og utførelse av 
fagmesser og utstillinger for kjøretøyer; drift av 
forhandlervirksomhet med kjøretøyer og deler, rekvisita, 
bekledning og utstyr; fremskaffe handelsinformasjon via 
et globalt datanettverk om kjøretøyer og deler, rekvisita, 
bekledning og utstyr; on-line detaljhandelstjenester for 
kjøretøyer, deler, rekvisita, bekledning og utstyr; 
postordrekataloger med kjøretøyer, deler, rekvisita, 
bekledning og utstyr til de forannevnte varer. 
 
37 Reparasjonsvirksomhet, servicevirksomhet og 
restaurering av kjøretøyer og deler, rekvisita, bekledning 
og utstyr til de forannevnte varer. 
 
39 Distribusjon, utleie og leasing av kjøretøyer og 
deler, rekvisita, bekledning og utstyr til de forannevnte 
varer. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet innenfor området 
kjøretøyer, vedlikehold av kjøretøyer, reparasjon og 
restaurering; organisering av billøp, konkurranser, 
klubber og kamper. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233220 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200411374 
(220) Inndato: 2004.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRP 

(730) Innehaver: 
 Bombardier Recreational Products Inc , 726 St. Joseph 

Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Brensel, olje, smøremidler, ikke-kjemiske 

tilsetninger mot nedbryting og oksydasjon av brensel, 
ikke-kjemiske motoroljetilsetninger og ikke-kjemiske 
oljebeskyttelsestilsetningsstoffer for kjøretøyer. 
 
7 Motorer og maskiner (unntatt for 
landkjøretøyer): inkludert for personlige farkoster, båter, 
lette og ultralette luftfartøy og fly, og strukturdeler til 
disse; utenbords motorer; motorer for generatorer, 
gressklippere, løvblåsere, snøfresere og motorsager; 
snøprepareringsmaskiner og snøploger og strukturdeler 
til disse; maskinjekker for kjøretøy. 
 
9 Verne- og beskyttelseskapper; verne- og 
beskyttelsesbriller; verne- og beskyttelsesdresser; verne- 
og beskyttelseshjelmer; diagnostisk software for 
kjøretøyer og motorer; software for videospill; magnetisk 
kodede kort, inkludert kredittkort og telefonkort; 
elektronisk kodede kort, inkludert kredittkort og 
telefonkort; briller, solbriller; brilleetuier, solbrilleetuier; 
personlig flotasjonsutstyr i form av redningsvester, 
sikkerhetsvester og sikkerhetsvester for dyr; 
sikkerhetsstøvler, vernestøvler; kodede elektroniske og 
elektromekaniske nøkler og låser; musematter; 
dykkermasker; snorkler; dykkerutstyr; vanntette radioer; 
knebeskyttere; elektroniske fiskepåvisningssonarer og 
elektroniske dybdemålere; turtellere, speedometere, 
kassetter til video spill. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet, inkludert campingbiler og 
campingtilhengere, trasébeltebiler, snøscootere, 
terrengkjøretøy, personlige farkoster, båter, jetbåter, go-
karts, motorsykler, mopeder, motorscootere og 
strukturdeler til disse; lette og ultralette luftfartøyer og fly 
og strukturdeler til disse; nyttekjøretøyer, inkludert 
terrengkjøretøyer for transport av passasjerer og gods; 
tilhengere; tilbehør til kjøretøyer inkludert 
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pansermonterbare plastikkbeskyttelsesskjermer mot sne 
og stensprut for terrengbiler, skvettlapper, skjermlister, 
bak- og frontstøtfangere; ryggstøtter; kombinasjonsseter; 
støtfangere og snøfangere/snøskjermer; 
tilhengerkoblinger; båtfendere; kalesje, vindskjermer og 
soltak for cabrioleter; personlige vannkjøretøy med 
motoriserte propeller brukt til å trekke svømmere, 
snorklere og dykkere; bagasjenett og elastiske festebånd 
til disse, sportsvogner; rullestoler; enhjulssykler; sykler; 
trehjulssykler; kajakker; kanoer, robåter; padleårer; hjul; 
hjulbeskyttelsespresenning; festestang for vannski og 
wakeboardslep; propeller; sammenleggbare cabriolettak; 
bremseskiver; plastikk og/eller metalldeksler til a-armer; 
deksler til frontlys og overlys; frontruter; rattovertrekk for 
å beskytte hendene mot kulde; rattbeskyttelsespute for å 
dempe støt mot hodet/kropp. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; isolerte 
bager; skolebagger og -sekker. 
 
25 Klær, gangklær og tilbehør, inkludert skjorter, 
gensere, t-skjorter, strikkegensere, treningsgensere, 
vester, bukser, treningsbukser, jeans, shorts, 
boksershorts, bermudashorts, badekåper, morgenkåper, 
nattskjorter, jakker, frakker, vindtette jakker, vester, 
kjoler, skjørt, bluser, undertøy, termoundertøy, 
regnfrakker, belter, skjerf, hansker, votter; fottøy, 
inkludert sko, snøsko, støvler, sandaler, sokker; 
hodeplagg, inkludert hatter, capser, hodebånd, 
pannebånd, solskjermer, regnhatter, luer; vannsportstøy, 
inkludert våtdrakter, shorts, bukser; snøbukser, jakker, 
skijakker, hansker, votter, hatter, arbeidsskjorter, 
skipsdresser, finlandshetter, løse høye halser, tørkler, 
masker, støvler, racerdresser, løse håndleddsmansjetter; 
svømmetøy, inkludert badedrakter. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 
juletrepynt; leker, inkludert miniatyr snøscootere, 
terrengkjøretøyer, personlige farkoster, jetbåter, go-karts, 
motorsykler, mopeder, motorscootere, utenbords 
motorer, nyttekjøretøyer, lette luftfartøy og fly, og 
radiostyrte modellsnøscootere, terrengkjøretøyer, 
personlige farkoster, jetbåter, go-karts, motorsykler, 
mopeder, motorscootere, nyttekjøretøyer, lette luftfartøy 
og fly; plysjleker; leker laget av mykt materiale for å 
motvirke stress ved trykking/klemming; puslespill; 3-D 
puslespill; brettspill; lekeloddsedler; lekeskrapekort; 
vannski; håndtak for vannski; håndtak av tau for vannski; 
håndtak av tau for vannski, oppblåsbare 
plastikkflytegjenstander for barn, vanntrampoliner; 
wakeboards; leketelefoner; ballonger; juleornamenter; 
sendeplater; oppblåsbare leker; leker i form av 
snøscootere, terrengkjøretøyer, personlige farkoster, go-
karts, motorsykler, mopeder, lette luftfartøy og fly; 
pedaldrevne leker; strandleker; svømmeføtter; 
vannpistoler og -geværer; vannspill; snøski; snøbrett; 
kjelker; trippelski; sleder; oppblåsbare rørfigurer til bruk 
på snø; snøskøyter; minisnowboard; oppblåsbare 
flytende lekeliggestoler; skumleker; oppblåsbare basseng 
for fritidsbruk; rullebrett; batteridrevne lekekjøretøy; 
fiskeutstyr; spillkort. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; fellesreklame 
og -promotering og salg av kjøretøyer, rekvisita til 
kjøretøyer, kledninger for kjøretøyer, deler og tilbehør til 
kjøretøyer; arrangering og utførelse av fagmesser og 
utstillinger for kjøretøyer; drift av forhandlervirksomhet 
med kjøretøyer og deler, rekvisita, bekledning og utstyr; 
fremskaffe handelsinformasjon via et globalt datanettverk 
om kjøretøyer og deler, rekvisita, bekledning og utstyr; 
on-line detaljhandelstjenester for kjøretøyer, deler, 
rekvisita, bekledning og utstyr; postordrekataloger med 
kjøretøyer, deler, rekvisita, bekledning og utstyr til de 
forannevnte varer. 
 

39 Distribusjon, utleie og leasing av kjøretøyer og 
deler, rekvisita, bekledning og utstyr til de forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233221 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200510157 
(220) Inndato: 2005.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAGBETONG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAGBETONG 

(730) Innehaver: 
 Malermester Thorendahl AS , Harbitsalleen 12, 0275 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). 

 
37 Bygge- og installasjonsvirksomhet; male- og 
reparasjonssvirksomhet, herunder oppussing- og 
restaureringsvirksomhet; rehabilitering og 
overflatebehandling av bygningsfasader samt 
bygningskonstruksjoner av mur og betong. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233222 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200504120 
(220) Inndato: 2005.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONOTYPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONOTYPE 

(730) Innehaver: 
 Monotype Imaging Ltd ,  SURREY, GB 

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

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

 9 Datamaskinprogrammer; databærere og 
datalagringsmedia; dataprogramvare for bruk ved visning 
og trykking av digitale skrifttype-utforminger og 
typografiske utsmykninger; databærere inneholdende 
typografisk informasjon; datamaskinprogrammer for 
optisk reproduksjon av skrifttyper og skriftformer; 
datamaskinprogrammer for digitaliserte skrifttyper og 
typesnitt; dataprogrammer for skrifttypeformgivning og 
skriftmanipulering. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233223 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200408620 
(220) Inndato: 2004.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUSION 

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

8004 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233224 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200511262 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 paperdoll 

(730) Innehaver: 
 Paperdoll , v/Heidi Aasbø, Blåbærsvingen 9, 3930 

PORSGRUNN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; 
interiørdesigntjenester, design av interiørdekor og klær. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233225 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200505174 
(220) Inndato: 2005.06.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRANCK & BENTLEY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRANCK & BENTLEY 

(730) Innehaver: 
 Designers Heart AS , Fredrikborgsvn 38, 0286 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Kleskolleksjon for herrer i form av undertøy, 
dagligtøy, selskapstøy og yttertøy. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233226 
(151) Reg.dato.: 2006.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.12 

(210) Søknadsnr.: 200504690 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

O.B. PROCOMFORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 O.B. PROCOMFORT 

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

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233227 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200507148 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINE 4 ALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINE 4 ALL 

(730) Innehaver: 
 La Fiee Des Lois , Zone Industrielle, Rue Montgolfier, 

79230 PRAHECQ, FR 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233228 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200506452 
(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:  
 bilia 

(730) Innehaver: 
 Bilia AB , Box 9003, 40091 GÖTEBORG, SE 

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

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

 35 Konsultasjon, forhandling og avslutning av 
kontrakt om kjøp og salg av kjøretøyer, innbefattet 
personbiler, lastebiler, busser, anleggsmaskiner, deler og 
tilbehør til disse samt motordrivstoff. 
 
36 Leasing, finansiering og forsikringstjenester.  
 
37 Reparasjon, service og vedlikehold av 
kjøretøyer og entreprenørmaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233229 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200512322 
(220) Inndato: 2005.11.14 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.17 SE 0504404 
(540) Gjengivelse av merket: 

VÅRDOTEK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VÅRDOTEK 

(730) Innehaver: 
 Apoteket AB , 11881 STOCKHOLM, SE 

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

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

 44 Helseundersøkelser; informasjonstjenester 
relatert til helsepleie; konsultasjonstjenester relatert til 
helsepleie/vern; konsultasjonstjenester relatert til 
medisinsk helsepleie/vern; legesekretærtjenester; 
rådgivingstjenester relatert til helse; 
vaksinasjonstjenester; medisinske klinikker; 
helsevernstjenester; sykepleie; sykepleiertjenester; 
legemiddelrådgivning; tjenester relatert til alternativ 
medisin; medisinske tjenester; hygienisk pleie. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233230 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200506834 
(220) Inndato: 2005.07.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXPEKT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EXPEKT 

(730) Innehaver: 
 Expekt.com Ltd , The Strand 114, GZR02 GZIRA, MT 

(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS , Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Tjenester knyttet til monetær virksomhet; 
elektroniske pengeoverføringer. 
 
41 Spilltjenester via datanettverk; drift og 
organisering av spill, som veddemål og lotterier; 
organisering av konkurranser (underholdning); 
underholdningsinformasjon; offentliggjøring av tekster 
(unntatt tekst for markedsføring); underholdning; 
sportsaktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233231 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200510200 
(220) Inndato: 2005.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES JUDOFORBUND 

(730) Innehaver: 
 Norges Judoforbund , Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 

0840 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 233232 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511269 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KLEINS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KLEINS 

(730) Innehaver: 
 Kleins AS , Dronningensgate 38, 7011 TRONDHEIM, NO

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233233 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504709 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.19 FI 200501097 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fortum 

(730) Innehaver: 
 Fortum Corp , Keilaniementie 1, 02150 ESBO, FI 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Vanlige metaller (aluminiumkobber og jern) og 

deres legeringer; byggematerialer av metall; 
transportable bygninger av metall; materialer av metall for 
jernbaneskinner; ikke elektriske kabler og ledninger av 
vanlige metaller (aluminium, kobber og jern); jernvarer, 
små jernvareartikler; rør og slanger av metall; 
pengeskap; varer av uedelt metall (ikke omfattet i andre 
klasser); malmer. 
 
7 Maskiner og maskinverktøy; motorer og 
maskiner (unntatt for landkjøretøy); 
maskinkoblingsanordning og 
overføringskomponenter(unntatt for landkjøretøy); 
landbruksredskap bortsett fra hånddrevne; 
utklekkingsmaskiner for egg. 
 
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 og instrumenter for 
føring, måling, kopling, overføring, akkumulering, 
regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, opptaksdisketter/plater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; lysbilder; 
utstyr for elektrokjemisk oppbevaring av energi, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i sammenheng med 
elektrokjemisk oppbevaring av energi, utstyr for 
nettverksinnretninger, og energiomforming, 
batterier/akkumulatorer, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer. 
 
11 Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering, 
airconditioning, vanntilførsel og sanitære formål, 
oljeoppvarmingsapparater. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygging; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
ikke-metalliske transportable bygninger; monumenter 
(ikke av metall). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
arrangementer for messer for reklameformål, 
administrasjonsbistand; auksjon via et globalt nettverk;  
elektronisk demonstrasjon av varer; samling, 
oppbevaring og innhenting av data og informasjon. 
 

36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
overføring og formidling av fond via datamaskinnettverk. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, installasjon av elektriske 
apparater, installasjon og reparasjon av varmeapparater 
og sentralvarmeapparater; asfaltering, legging av 
oljerørledninger, tildekking, og vedlikehold av 
oljerørledninger; regulering og reparasjon av 
oljebrennere; servicestasjonstjenester, 
byggingeniørvirksomhet; vedlikehold og 
oppdateringstjenester relatert til datamaskiner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefon og e-
posttjenester, kommunikasjonstjenester, faxtjenester; 
kommunikasjonstjenester gjennom et globalt nettverk; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og 
tilknytning til datamaskindatabaser, datamaskinnettverk 
og et globalt nettverk; tilveiebringelse av tilgang til et 
globalt nettverk; overføring og formidling av informasjon 
og data via globale datamaskinnettverk; tilveiebringelse 
av tilgang til leie av tilgangstid til datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; tjenester relatert til 
distribusjon av elektrisitet; tjenester relatert til transport 
via land-, luft og vann; shipping, befordring og leie av 
skip; avlossing; overføring og distribusjon av energi. 
 
40 Bearbeiding av materialer; boring av 
rørledninger, produksjon av elektrisitet, varme og energi; 
tjenester relatert til produksjon av energi; kommunal 
avfallsdrift og behandling. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer; juridiske tjenester; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
eksperttjenester og konsultasjoner innen elektrisitet og 
elektronikk, produktutvikling, konsulenttjenester relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer; undersøkelse, 
kontroll og analysestasjoner for oljebrønner; geologisk 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner og oljeraffenerier, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
konsultasjonstjenester relatert til kommunal 
avfallsbehandling og foredling; inspeksjon av oljebrønner; 
datamaskinnettverktjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivingstjenester, alle 
relatert til databehandling, dataprogrammering og globale 
nettverk; webside design tjenester; 
datamaskinprogrammering; datamaskin, database utleie; 
webside vert tjenester; tilveiebringelse av tilgang til utleie 
av tilgangstid til datamaskin, database; analyse av data 
og informasjon; datamaskin hjelpetjenester, teknisk 
brukerstøtte tjenester relatert til datamaskinprogramvarer, 
datamaskinnettverk og et globalt nettverk; informasjon, 
konsultasjon og rådgivingstjenester relatert til alt det 
forannevnte inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via 
ekstranett - nettverk på et globalt nettverk; 
databasetjenester, særlig utleie av tilgangstid til og 
betjening av databaser; utleietjenester relatert til 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; prosjektering og 
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planleggingstjenester relatert til utstyr for 
telekommunikasjon; online datamaskintjenester, nemlig 
søk, gjenfinning, katalogisering og organisering av data i 
elektroniske kommunikasjonsnettverk og online 
datamaskintjenester for å forbedre responsen og 
funksjonen av elektroniske nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233234 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504710 
(220) Inndato: 2005.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.19 FI 200501098 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fortum 

(730) Innehaver: 
 Fortum Corp , Keilaniementie 1, 02150 ESBO, FI 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Vanlige metaller (aluminiumkobber og jern) og 

deres legeringer; byggematerialer av metall; 
transportable bygninger av metall; materialer av metall for 
jernbaneskinner; ikke elektriske kabler og ledninger av 
vanlige metaller (aluminium, kobber og jern); jernvarer, 
små jernvareartikler; rør og slanger av metall; 
pengeskap; varer av uedelt metall (ikke omfattet i andre 
klasser); malmer. 
 
7 Maskiner og maskinverktøy; motorer og 
maskiner (unntatt for landkjøretøy); 
maskinkoblingsanordning og 
overføringskomponenter(unntatt for landkjøretøy); 
landbruksredskap bortsett fra hånddrevne; 
utklekkingsmaskiner for egg. 
 
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 og instrumenter for 
føring, måling, kopling, overføring, akkumulering, 
regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, opptaksdisketter/plater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater; lysbilder; 
utstyr for elektrokjemisk oppbevaring av energi, elektriske 
apparater og instrumenter brukt i sammenheng med 
elektrokjemisk oppbevaring av energi, utstyr for 
nettverksinnretninger, og energiomforming, 
batterier/akkumulatorer, elektriske apparater og 
instrumenter brukt i kombinasjon med 
batterier/akkumulatorer. 
 
11 Apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering, 
airconditioning, vanntilførsel og sanitære formål, 
oljeoppvarmingsapparater. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygging; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
ikke-metalliske transportable bygninger; monumenter 
(ikke av metall). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
arrangementer for messer for reklameformål, 
administrasjonsbistand; auksjon via et globalt nettverk; 
elektronisk demonstrasjon av varer; samling, 
oppbevaring og innhenting av data og informasjon. 
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36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
overføring og formidling av fond via datamaskinnettverk. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, installasjon av elektriske 
apparater, installasjon og reparasjon av varmeapparater 
og sentralvarmeapparater; asfaltering, legging av 
oljerørledninger, tildekking, og vedlikehold av 
oljerørledninger; regulering og reparasjon av 
oljebrennere; servicestasjonstjenester, 
byggingeniørvirksomhet; vedlikehold og 
oppdateringstjenester relatert til datamaskiner; 
konstruksjon av kraftanlegg; drift og 
vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; 
drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefon og e-
posttjenester, kommunikasjonstjenester, faxtjenester; 
kommunikasjonstjenester gjennom et globalt nettverk; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og 
tilknytning til datamaskindatabaser, datamaskinnettverk 
og et globalt nettverk; tilveiebringelse av tilgang til et 
globalt nettverk; overføring og formidling av informasjon 
og data via globale datamaskinnettverk; tilveiebringelse 
av tilgang til leie av tilgangstid til datamaskinnettverk. 
 
39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; tjenester relatert til 
distribusjon av elektrisitet; tjenester relatert til transport 
via land-, luft og vann; shipping, befordring og leie av 
skip; avlossing; overføring og distribusjon av energi. 
 
40 Bearbeiding av materialer; boring av 
rørledninger, produksjon av elektrisitet, varme og energi; 
tjenester relatert til produksjon av energi; kommunal 
avfallsdrift og behandling. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer; juridiske tjenester; vitenskapelig og 
industriell forskning; datamaskinprogrammering; 
eksperttjenester og konsultasjoner innen elektrisitet og 
elektronikk, produktutvikling, konsulenttjenester relatert til 
datamaskiner og datamaskinprogrammer; 
brukerstøttetjenester relatert til datamaskinprogrammer 
og programvare, utleie av datamaskinprogrammer, 
utvikling av datamaskinprogrammer; undersøkelse, 
kontroll og analysestasjoner for oljebrønner; geologisk 
beregning, geologisk prospektering, geologiske 
grunnundersøkelser; design og konsultasjonstjenester, 
tjenester relatert til prosessautomasjonssystemer og 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner, elektriske 
transformator stasjoner og oljeraffenerier, testtjenester 
miljøbeskyttelsestjenester relatert til industri; 
konsultasjonstjenester relatert til kommunal 
avfallsbehandling og foredling; inspeksjon av oljebrønner; 
datamaskinnettverktjenester; konsultasjon, design, 
testing, teknologisk forskning og rådgivingstjenester, alle 
relatert til databehandling, dataprogrammering og globale 
nettverk; webside design tjenester; 
datamaskinprogrammering; datamaskin, database utleie; 
webside vert tjenester; tilveiebringelse av tilgang til utleie 
av tilgangstid til datamaskin, database; analyse av data 
og informasjon; datamaskin hjelpetjenester, teknisk 
brukerstøtte tjenester relatert til datamaskinprogramvarer, 
datamaskinnettverk og et globalt nettverk; informasjon, 
konsultasjon og rådgivingstjenester relatert til alt det 
forannevnte inkludert tjenester tilveiebrakt online eller via 
ekstranett - nettverk på et globalt nettverk; 
databasetjenester, særlig utleie av tilgangstid til og 
betjening av databaser; utleietjenester relatert til 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; prosjektering og 

planleggingstjenester relatert til utstyr for 
telekommunikasjon; online datamaskintjenester, nemlig 
søk, gjenfinning, katalogisering og organisering av data i 
elektroniske kommunikasjonsnettverk og online 
datamaskintjenester for å forbedre responsen og 
funksjonen av elektroniske nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233235 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200512566 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NØTTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NØTTS 

(730) Innehaver: 
 Bjørn Holmsen, Bygdøy Allé 47, 0265 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Steenstrup Stordrange DA M.N.A , Postboks 1829 Vika, 

0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Nøtter, tørkede frukter, snacks. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233236 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200505971 
(220) Inndato: 2005.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DentaCare 

(730) Innehaver: 
 Scandeco , Tyrihellveien 22, 1639 GAMLE 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Tyggegummi til medisinsk bruk, drops og 

pastiller for medisinsk bruk 
 
21 Tannstikkere, tanntrådrensere og andre 
munnhygieneartikler 
 
30 Tyggegummi, ikke til medisinsk bruk, drops 
(sukkertøy) og pastiller (sukkertøy). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233237 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200512571 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NØTTS & FRØTTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NØTTS & FRØTTS 

(730) Innehaver: 
 Bjørn Holmsen, Bygdøy Allé 47, 0265 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 

1829 Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Nøtter, tørkede frukter, snacks 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 233238 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504730 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Forus FORUS BUSINESS PARK LTD. 

(730) Innehaver: 
 Forus Næringspark AS , Lagerveien 23, 4033 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; bortforpaktning og bortfesting 
av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansiell sponsorvirksomhet; 
finansieringsvirksomhet; finansinformasjon; 
finanstransaksjoner; formueforvaltning. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bebyggelse av fast eiendom; 
grunnarbeid på fast eiendom; bygningsinformasjon; 
opparbeidelse av tomter for bygging. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utvikling av nye 
produkter (for tredjemann); rådgivning vedrørende 
bygging; prosjektstudier; planlegging vedrørende 
bygging; juridiske og tekniske undersøkelser og 
planlegging i forbindelse med fast eiendom; juridiske og 
tekniske tjenester med regulering og utparsellering av 
tomter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233239 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504677 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Forus FORUS NÆRINGSPARK AS 

(730) Innehaver: 
 Forus Næringspark AS , Lagerveien 23, 4033 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; bortforpaktning og bortfesting 
av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
eiendomsomsetning; finansiell sponsorvirksomhet; 
finansieringsvirksomhet; finansinformasjon; 
finanstransaksjoner; formueforvaltning. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bebyggelse av fast eiendom; 
grunnarbeid på fast eiendom; bygningsinformasjon; 
opparbeidelse av tomter for bygging. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utvikling av nye 
produkter (for tredjemann); rådgivning vedrørende 
bygging; prosjektstudier; planlegging vedrørende 
bygging; juridiske og tekniske undersøkelser og 
planlegging i forbindelse med fast eiendom; juridiske og 
tekniske tjenester med regulering og utparsellering av 
tomter. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233240 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511273 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Palantir@sea 

(730) Innehaver: 
 Palantir AS , Postboks 111, 5408 SAGVÅG, NO 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter 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; 
telekommunikasjonsutstyr; ytre enheter og periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare innregistrert på 
databærere eller nedlastbar programvare. 
 
37 Installasjon, drift og vedlikehold av data- og 
telekommunikasjonsnettverk. 
 
38 Data- og telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
42 Ingeniør- og konsulenttjenester innen data og 
informasjonsteknologi; utarbeidelse, programmering, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233241 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200505386 
(220) Inndato: 2005.06.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTILIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTILIANCE 

(730) Innehaver: 
 Abbott Laboratories , 100 Abbott Park Road, IL60064-

6050 ABBOTT PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater, spesielt katetre og stent samt deler dertil så 
vel som materiale for produksjon av foran nevnte varer, 
nemlig nylon eller termoplastisk polymere harpikser til 
bruk i produksjon av ballongkatetere. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233242 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511274 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KeepUp@sea 

(730) Innehaver: 
 Palantir AS , Postboks 111, 5408 SAGVÅG, NO 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter 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; 
telekommunikasjonsutstyr; ytre enheter og periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare innregistrert på 
databærere eller nedlastbar programvare. 
 
37 Installasjon, drift og vedlikehold av data- og 
telekommunikasjonsnettverk. 
 
38 Data- og telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
42 Ingeniør- og konsulenttjenester innen data og 
informasjonsteknologi; utarbeidelse, programmering, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233243 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504391 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GMC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GMC 

(730) Innehaver: 
 General Motors Corp , 300 Renaissance Center, 

MI48265-3000 Detroit,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233244 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200509734 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REKON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REKON 

(730) Innehaver: 
 Rekon AS , Postboks 361, 3201 SANDEFJORD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bygningsmaterialer i metall; trapper, balkonger, 
vinterhager og rister, alt i stål og metall. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233245 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511275 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KELANU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KELANU 

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

GROTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233246 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200410200 
(220) Inndato: 2004.10.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.27 LV M040659 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ON DEMAND 

(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corp , North Castle 

Drive, NY10504 ARMONK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 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 eller bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; adaptere for computere; 
komponenter og periferiutstyr for computere; 
computerminne; grensesnitt for computere; printere; 
integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske disker; 
diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; 
båndopptakere; lommekalkulatorer; telefaksapparater; 
videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; 
computerprogrammer; dokumentasjon og 
instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare 
media og relatert til computere eller 
computerprogrammer; computer hardware og computer 
software og computer hardware og computer software for 
kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk. 
Ingen av de foran nevnte varer i bruk på halvledere eller 
sammen med software som stimulerer halvlederes 
diskrete utstyrsytelse. 
 
16 Trykksaker, nemlig 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; 
malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner 
relatert til computere eller computer programmer; 
manualer; trykte publikasjoner; bøker, magasiner; 
tidsskrifter; aviser; trykksaker relatert til computer 
hardware og computer software for kommersiell 
interaksjon i et globalt computernettverk; trykksaker, 
nemlig bøker, brosjyrer, magasiner, 
instruksjonsmanualer, skrevne presentasjoner og 
undervisningsmateriell, alle på området for kommersielle 
interaksjonsformål for globale computernettverk. 
 
35 Bistand ved ledelse av bedrifter og 
rådgivningstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; 
forretningsledelse og rådgivning; 
personalressurstjenester; personalrekruttering; 

forretningsinformasjon; revisjonstjenester; elektronisk 
forretningsledelse, elektronisk forretningsadministrasjon, 
elektronisk profesjonell forretningsrådgivning samt 
elektronisk bistand til forretningsledelse; distribusjon av 
prospekter; distribusjon av vareprøver; arrangere 
avisabonnementer for andre; regnskapsføringstjenester; 
dokumentreproduksjon; administrasjon av 
databehandling; organisering av utstillinger for 
kommersielle eller reklameformål; konsultasjoner om 
bedriftsledelse og rådgivning om forretninger;; 
organisering og gjennomføring av handelsfagmesser og -
utstillinger på computerområdet. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
leasingfinansieringstjenester; forsikring; forretninger med 
fast eiendom; eiendomsmeglertjenester, finansielle 
tjenester, nemlig investeringsbanktjenester og 
investerings- og finansielle rådgivningstjenester; finansiell 
rådgivning; finansiell forvaltning; kurtasje og megling av 
verdipapirer; sikkerhetstjenester og elektroniske fonds- 
og kapitalinvesteringsoverføringer. 
 
37 Bygge- og konstruksjonsvirksomhet; 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
vedlikehold av computer hardware; nettverksstøtte; 
installasjon av nettverk; installasjon, reparasjon, 
vedlikehold etter bestilling av computer hardware for 
kommersiell interaksjon over globale computer nettverk. 
 
38 Telekommunikasjon; kommunikasjon ved hjelp 
av computerterminaler; elektronisk post; elektroniske 
nyhetsbrevstjenester; nyhets- og informasjonsbyråer; 
computerassistert overføring av data; tilby tilgangstid til et 
globalt computer nettverk; elektroniske posttjenester; 
online hurtigbudtjenester, elektronisk overføring av data 
og dokumenter; overføring av beskjeder mellom 
computerbrukere vedrørende emner av generell 
interesse; tjenester vedrørende Internett websider; 
oppdatering og vedlikehold av Internett websider. 
 
41 Utdannelsestjenester, nemlig opplæring, 
underholdning, sport og kulturelle aktiviteter; konferanser; 
seminarer; utstillinger; produksjon av radio- og 
televisjonsprogrammer; redigering og utgivelse av bøker, 
tidskrifter; produksjon av film og forestillinger; 
organisasjon og ledelse av konferanser, symposier, 
kongresser; ledelse av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; reservering av seter til forestillinger; 
teknisk demonstrasjons- og opplæringsseminarer, alle på 
området kommersiell interaksjon i globale computer 
nettverk. 
 
42 Computertjenester; tekniske støttetjenester, 
nemlig feilsøkingstjenester i forbindelse med computer 
hardware og computer software problemer; design av 
computersystemer for andre; sammenkobling av 
computer hardware og software; utprøvingstjenester 
vedrørende computer hardware og software; installasjon, 
oppdatering og vedlikehold av computer hardware og 
software; computerprogrammering for andre; 
computerrådgivningstjenester, alle på området 
kommersiell interaksjon i globale computer nettverk; 
vitenskapelig og industriell forskning; design, oppdatering 
og vedlikehold av computer software; 
computerprogrammering; tilby tilgangstid til 
computerdatabaseservere; tekniske prosjektstudier på 
området computer hardware og software; rådgivning på 
området computer hardware; analyse av 
computersystemer; rådgivning og konsultasjon 
vedrørende bruk av Internett; websidedesign; utleie av 
computere og computer software; tilbudtjenester om 
brukertilgang til computere for forretningsledelse; 
juridiske tjenester og tjenester for kommersiell interaksjon 
i et globalt datanettverk. Ingen av de foran nevnte 
tjenester i bruk som halvledere eller sammen med 
software som stimulerer halvlederes diskrete 
utstyrsytelse; lisensiering av computer hardware og 
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computer software til andre; design av Internett websider.
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233247 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200504074 
(220) Inndato: 2005.05.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 J Lindeberg AB , Igeldammsgatan 22 A, 112 49 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , 
Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233248 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200512576 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUMØROPATEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUMØROPATEN 

(730) Innehaver: 
 Geir Styve, Hjelmåsen, 5915 HJELMÅS, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233249 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200509726 
(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:  
 iSi 

(730) Innehaver: 
 DNAH-Group AS , Postboks 979, 5808 BERGEN, NO 

(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. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
 
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). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233250 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200510155 
(220) Inndato: 2005.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UVITEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UVITEC 

(730) Innehaver: 
 Tikkurila Coatings OY , Kuninkaalantie 1, 01300 VANDA, 

FI 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver 
for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 
 
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233251 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200510601 
(220) Inndato: 2005.10.11 
(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: 
 Microsoft Corp , One Microsoft Way, WA98052-6399 

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hjelpeprogrammer (software) for datamaskiner; 

datasoftware for sporing og fjerning av datavirus og -
trusler; datasoftware for administrering, håndtering, 
styring og filtrering av elektronisk kommunikasjon; 
datasoftware for beskyttelse og sikring av datanettverk 
og -applikasjoner; datasoftware for kryptering og 
autentisering av data; datasoftware for sporing og 
reparasjon av datasoftware- og datahardwareproblemer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233252 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511276 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(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: 
 Brindfors Enterprise IG AB , Box 7042, 10386 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

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

varer; organisering av reiser; busstransport; 
kjøretøyutleie; passasjertransport; bestilling av reiser; 
sporvogntransport; transportmegling; transportbyrå; 
togtransport; ferjetransport. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233253 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511280 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

78°N 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 78°N 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233254 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511283 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUNKHOLM 78°N 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUNKHOLM 78°N 

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS , Postboks 7152, Majorstuen, 0307 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233255 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200512578 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Minil@b 

(730) Innehaver: 
 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi , 

Realfagbygget, 7491 TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Trykksaker, tidsskrifter; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater) 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
yrkesveiledning, organisering og ledelse av konferanser 
og seminarer 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233256 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511284 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sara Lee 

(730) Innehaver: 
 Sara Lee Corp , 1000 East Hanes Mill Road, NC27015 

WINSTON-SALEM, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
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, herunder nedkjølte 
deigprodukter; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; 
salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233257 
(151) Reg.dato.: 2006.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.13 

(210) Søknadsnr.: 200511285 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISA. NYT HVER DAG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISA. NYT HVER DAG 

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

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

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

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
finansiell virksomhet, bankvirksomhet, betalingstjenester, 
kredittkorttjenester, debetkorttjenester, 
betalingskorttjenester, forskuddsbetale korttjenester; 
elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, elektroniske 
kapitaloverføringer, tjenester knyttet til smartkort og 
elektronisk kontantbetaling, kontantutbetalinger, kontant 
utbetaling med kredit- og debetkort, elektroniske 
kontanttransaksjoner, verifikasjon av sjekker, innløsning 
av sjekker, innskuddstilgang (deposit access) og 
automatiske tellemaskintjenester, tjenester tilknyttet 
behandling av betalinger, tjenester tilknyttet verifiserings- 
og autentifisering av transaksjoner, 
kredittstyringstjenester og formidling og fremskaffelse av 
finansiell informasjon via et globalt nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) 

Reg.nr.: 233259 

(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512579 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOBBEL FIBER + 

(730) Innehaver: 
 Norgesmøllene AS , Postboks 293 Nesttun, 5853 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, papir, plast og 
pappemballasje for næringsmidler. 
 
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).  
 
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; frø til bruk til matlaging, derunder 
valmuefrø, linfrø, sesamfrø, solsikkefrø, gresskarfrø. 
 
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. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233260 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200511286 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.27 US 78/618,240 
(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: 
 Provo Craft and Novelty Inc , 151 East 3450 North, 

UT84660 SPANISH FORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Skjæremaskiner for skjæring av papir, kartong 

og andre materialer i form av ark. 
 
9 Patroner (cartridges). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233261 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200511287 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.27 US 78/618,223 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 cricut 

(730) Innehaver: 
 Provo Craft and Novelty Inc , 151 East 3450 North, 

UT84660 SPANISH FORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Skjæremaskiner for skjæring av papir, kartong 

og andre materialer i form av ark. 
 
9 Patroner (cartridges). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233262 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200511288 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.27 US 78/618,210 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRICUT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRICUT 

(730) Innehaver: 
 Provo Craft and Novelty Inc , 151 East 3450 North, 

UT84660 SPANISH FORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Skjæremaskiner for skjæring av papir, kartong 

og andre materialer i form av ark. 
 
9 Patroner (cartridges). 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233263 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510607 
(220) Inndato: 2005.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WINNTEC 

(730) Innehaver: 
 Winners Products Engineering Ltd , 25/F, Top Glory 

Tower, 262 Glocester Road,  CAUSEWAY BAY, HK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Luftkompressor, trykkvasker, bilpolerer, 

pressluftjekk, hydralisk jekk, mekanisk drevet jekk. 
 
8 Håndverktøy, hånddrevede jekker.   
 
11 BBQ grill, gass/elektrisk varmeapparat.   
 
20 Havemøbler. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233264 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510603 
(220) Inndato: 2005.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOTSTART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOTSTART 

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Operativsystemsoftware, dataprogramvare for 

playback av digitale media på datamaskiner; 
dataprogramvare for initialisering av 
digitalmediainnretninger og software. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233265 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200509437 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.12 US 78/606737 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Baraclude 

(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 til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, 
sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, 
kreft, betennelse og betennelsessykdommer, åndedretts- 
og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, 
solid organtransplantasjonsavstøting; farmasøytiske 
preparater nemlig antibiotika, antifungi, antivirus og 
antiimmundempere; diagnostiske farmasøytiske 
preparater brukt til å øke hjertefrekvensen og 
kontrastvæsker. 
 
16 Trykksaker, nemlig brosjyrer, brevhoder og 
visittkort i emnet hepatitt B. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig arrangering av 
klasser, seminarer, konferanser eller arbeidsgrupper i 
området hepatitt B. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233266 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512584 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NULOOQ TOOLDIAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NULOOQ TOOLDIAL 

(730) Innehaver: 
 3Dconnexion Holding SA , Z.I. Moulin-du-Choc D, 1122 

ROMANEL- SUR-MORGES, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer brukerprogramvare for 2D grafikk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233267 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512245 
(220) Inndato: 2005.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.25 US 78/740018 
(540) Gjengivelse av merket: 

NULOOQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NULOOQ 

(730) Innehaver: 
 3Dconnexion Holding SA , Z.I. Moulin-du-Choc D, 1122 

ROMANEL- SUR-MORGES, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Bevegelseskontrollere og -styreenheter for 2D 

grafikk og computer brukerprogramvare for 2D grafikk. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233268 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200504351 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOCUSWALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOCUSWALL 

(730) Innehaver: 
 Focuswall AS , Gabels Gate 47A, 0272 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , 

Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software og hardware 
 
35 Salg av software og hardware. 
 
42 Utvikling av software og hardware. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233269 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200504352 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOCUSWALL NETWORK MADE SAFER 

(730) Innehaver: 
 Focuswall AS , Gabels Gate 47A, 0272 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , 

Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software og hardware. 
 
35 Salg av software og hardware. 
 
42 Utvikling av software og hardware. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233270 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200501363 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.13 US 78467561 

2004.08.13 US 78467563 
2004.09.16 US 78300962 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILICONCITY 

(730) Innehaver: 
 Atmel Corp (a Delaware Corp) , 2325 Orchard Parkway, 

CA95131 SAN JOSE, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Halvledende integrerte, kretser; kretskort og 
utstyr dertil; forhåndsinnspilte dataprogrammer på 
lagringsmedia for programmering av halvledende 
integrerte kretser; forhåndsinnspilte dataprogrammer for 
digital audio og Iydbehandling; utstyr for utvikling, 
demonstrasjon og prøving av halvledende integrerte 
kretser; digitale forbrukerprodukter, inkludert kamera og 
kameramodulkoplingspunkter; plugger; kabler. 
 
16 Trykksaker; produktkataloger, trykte 
produktinformasjon. 
 
35 Markedsføring av halvledende integrerte 
kretser og elektroniske systemer; konsultasjon i området 
markedsføring av halvledende integrerte kretser og 
elektroniske systemer; demonstrasjon av halvledende 
integrerte kretser og elektroniske systemer. 
 
40 Produksjon av halvledende integrerte kretser 
og elektroniske systemer; halvledende integrerte kretser 
vedrørende støperitjenester, inkludert produksjon til 
kunder; konsultasjon i området halvledende integrerte 
kretser og elektroniske systemer. 
 
42 Design, ingeniørvirksomhet og utvikling av 
halvledende integrerte kretser og elektroniske systemer; 
halvledende integrerte kretser vedrørende 
støperitjenester, inkludert design, ingeniørvirksomhet og 
utvikling av disse tjenester; konsultasjon i området 
design, ingeniørvirksomhet og utvikling av halvledende 
integrerte kretser og elektroniske systemer; design og 
utvikling av web-sider og tjenester dertil; datadiagnostikk 
og tjenester for testing; vedlikehold og oppdatering av 
dataprogrammer; brukertjenesteforsyner (ASP), nemlig, 
tilby midlertidig bruk av online-ikkenedlastbare 
programmer for bruk i programmering av halvledende 
integrerte kretser, datadiagnostikk og tjenester for 
testing, vedlikehold og oppdatering av dataprogrammer, 
utvikling og testing av halvledende integrerte kretser. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233271 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200501364 
(220) Inndato: 2005.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2004.08.13 US 78467524 

2004.08.13 US 78467526 
2004.08.13 US 78467529 

(540) Gjengivelse av merket: 

SILICONCITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILICONCITY 

(730) Innehaver: 
 Atmel Corp (a Delaware Corp) , 2325 Orchard Parkway, 

CA95131 SAN JOSE, US 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Halvledende integrerte kretser; kretskort og 
utstyr dertil; forhåndsinnspilte dataprogrammer på 
lagringsmedia for programmering av halvledende 
integrerte kretser; forhåndsinnspilte dataprogrammer for 
digital audio og lydbehandling; utstyr for utvikling, 
demonstrasjon og prøving av halvledende integrerte 
kretser; digitale forbrukerprodukter, inkludert kamera og 
kameramodulkoplingspunkter; plugger; kabler. 
 
16 Trykksaker; produktkataloger, trykte 
produktinformasjon. 
 
35 Markedsføring av halvledende integrerte 
kretser og elektroniske systemer; konsultasjon i området 
markedsføring av halvledende integrerte kretser og 
elektroniske systemer; demonstasjon av halvledende 
integrerte kretser og elektroniske systemer. 
 
40 Produksjon av halvledende integrerte kretser 
og elektroniske systemer; halvledende integrerte kretser 
vedrørende støperitjenester, inkludert produksjon til 
kunder; konsultasjon i området produksjon av 
halvledende integrerte kretser og elektroniske systemer. 
 
42 Design, ingeniørvirksomhet og utvikling av 
halvledende integrerte kretser og elektroniske systemer; 
halvledende integrerte kretser vedrørende 
støperitjenester, inkludert design, ingeniørvirksomhet og 
utvikling av disse tjenester, konsultasjon i området 
design, ingeniørvirksomhet og utvikling av halvledende 
integrerte kretser og elektroniske systemer; design og 
utvikling av web-sider og tjenester dertil; datadiagnostikk 
og tjenester for testing; vedlikehold og oppdatering av 
dataprogrammer; brukertjenesteforsyner (ASP), nemlig, 
tilby midlertidig bruk av online-ikkenedlastbare 
programmer for bruk i programmering av halvledende 
integrerte kretser, datadiagnostikk og tjenester for 
testing, vedlikehold og oppdatering av dataprogrammer, 
utvikling og testing av halvledende integrerte kretser. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233272 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200505414 
(220) Inndato: 2005.06.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPERRY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPERRY 

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

TX75006 CARROLTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Fleksible muffer; nipler; muffer og rør. 

 
7 Kraftopererte borehullsredskaper og 
multilaterale overflatekompletteringsutstyr til bruk i 
forbindelse med boring av olje-, gass-, vann- og 
geotermiske brønner, nemlig inneholdende 
væskeopererte borehullsmotorer, hydromekaniske 
slagverktøy, sjokkredskaper, borestrengskrager, koniske 
skovlhullfresere, hullåpnere, rullehullfresere, 
borekjerneslagrør, borekjernerør, rullekroner, 
sidesporskroner, fresere, setteverktøy, koplinger, 
skjøtehylser, røreskaft, kabelredskaper, hydrauliske 
gjenvinningsredskaper, hengeanordninger og deflektorer.
 
37 Borehulls- og brønnboretjenester; 
kjerneboringstjenester. 
 
42 Tjenester relatert til kjerneanalyser, kartlegging, 
måling og retnings- og avviksboring, overhaling av 
borehull, dimensjonering under boring tjenester (MWD), 
og data analyse- og planleggingstjenester, alle til bruk i 
forbindelse med olje-, gass-, vann-, og geotermisk brønn-
boring. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233273 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510164 
(220) Inndato: 2005.09.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLAIRE'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLAIRE'S 

(730) Innehaver: 
 CBI Distributing Corp , Corporation Trust Center, 1209 

Orange Street, DE19801 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Detaljhandelstjenester vedrørende småartikler, 

kosmetikk, juvelervarer, smykker, skrivesaker og 
papirvarer, håreprodukter, tilbehør til klær, 
toalettpreparater og -produkter, biltilbehør, fjernbare 
tatoveringer, møbeltilbehør, røkelsesartikler, stearinlys, 
luftfriskere og beholdere. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233274 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200507327 
(220) Inndato: 2005.08.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JM J.MARTENS SHIPPING FORWARDING LOGISTICS 

(730) Innehaver: 
 J Martens AS , Postboks 567, Sentrum, 5001 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 



 registrerte varemerker 2006.06.19 - 25/06
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(111) Reg.nr.: 233275 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510908 
(220) Inndato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fri40 

(730) Innehaver: 
 Telenor Mobil AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO

(740) Fullmektig: 
 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 

FORNEBU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; salgsautomater; 
dataprogrammer, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
 
38 Tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; 
mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, 
telefontjenester, telefonkonferansetjenester; tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, 
mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design, utvikling, vedlikehold av datamaskiner 
og dataprogrammer; webhotel. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233276 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510909 
(220) Inndato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fri30 

(730) Innehaver: 
 Telenor Mobil AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO

(740) Fullmektig: 
 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 

FORNEBU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; salgsautomater; 
dataprogrammer, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
 
38 Tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; 
mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, 
telefontjenester, telefonkonferansetjenester; tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, 
mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design, utvikling, vedlikehold av datamaskiner 
og dataprogrammer; webhotel. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233277 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510608 
(220) Inndato: 2005.10.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 iPunkt 

(730) Innehaver: 
 Cross Platform AS , Ranheimsveien 5, 7044 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
42 Teknologiske tjenester; design og behandling 
av datamaskiner og dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233278 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510910 
(220) Inndato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fri20 

(730) Innehaver: 
 Telenor Mobil AS , Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO

(740) Fullmektig: 
 Advokatene i Telenor ASA , Snarøyveien 30, 1331 

FORNEBU, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; salgsautomater; 
dataprogrammer, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner. 
 
38 Tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; 
mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, 
telefontjenester, telefonkonferansetjenester; tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, 
mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design, utvikling, vedlikehold av datamaskiner 
og dataprogrammer; webhotel. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233279 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200504687 
(220) Inndato: 2005.05.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORTEL 

(730) Innehaver: 
 Nortel Networks Ltd , 2351 Boulevard Alfred-Nobel, 

QCH4S2A9 SAINT LAURENT, CA 
(740) Fullmektig: 

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

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

distribusjonstjenester for telekommunikasjon og 
datanettoppbygging, nemlig salg, detaljsalg, engrossalg, 
import og eksport av telekommunikasjonsutstyr og -
apparater. 
 
37 Installasjon, vedlikehold og 
reparasjonsvirksomhet innen området 
telekommunikasjonsutstyr.   
 
38 Kommunikasjonsvirksomhet, telefon- og 
telekommunikasjonsoverføringstjenester; utleietjenester 
av telekommunikasjonsapparater, tjenesten tilveiebringer 
tilkoblingsbarhet mellom forskjellig 
innretninger/datamaskiner.   
 
41 Opplærings- og undervisningsseminarer 
innenfor telekommunikasjon og datanettverk.   
 
42 Ingeniørvirksomhet vedrørende design av 
kommunikasjonssystemer, automatisk data behandling 
og informasjonsteknologi. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233280 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510845 
(220) Inndato: 2005.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRO-VILLUS 

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

CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Veterinære preparater; ernæringstilsetninger til 

bruk for fjærkre. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233281 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512586 
(220) Inndato: 2005.11.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.07.25 US 78/677,851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOTO Q 

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

SCHAUMBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner, 

personsøkere, toveisradioer, radiosendere, 
radiomottakere, kombinerte radiosendere og -mottakere, 
elektroniske lommeplanleggere, og relatert tilbehør for de 
forannevnte varene, nemlig hodemikrotelefoner, 
mikrofoner, høyttalere, bærekasser, og beltespenner; 
dataprogramvare og programmer benyttet for sending 
eller gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder, video eller 
data over et telekommunikasjonsnettverk eller system 
mellom terminaler og for å forbedre og forenkle bruk og 
tilgang til computer nettverk og telefonnettverk; 
dataprogramvare til bruk i generell databasebehandling; 
e-handel datamaskinprogramvare for å tillate brukere å 
sikkert plassere ordre og gjennomføre betalinger i 
forbindelse med elektroniske handelstransaksjoner via et 
globalt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk; 
computerprogramvare for trening og produktsupport for 
computere og mobiltelefoner i forbindelse med 
kommunikasjon; programvare til dataspill for mobile 
håndsett; dataprogramvare og program inneholdende 
musikk, film, animasjon, elektroniske bøker; 
dataprogramvare for distribusjon av informasjon og 
interaktivt multimedia innhold inneholdende tekst, bilder, 
video og lyd til brukere i forbindelse med kommunikasjon, 
dataprogramvare og program for administrasjon og 
operasjon av trådløse telekommunikasjonssystem; 
dataprogram for aksesjon, søking, indeksering og 
gjenoppretting av informasjon og data fra globale 
computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk, 
og for browsing og navigering gjennom websider på de 
nevnte nettverkene; dataprogramvare for sending og 
mottak av kortmeldinger og elektronisk post og for 
filtrering av ikke-tekst informasjon fra dataene; analoge 
og digitale kombinerte radiosendere og -mottakere eller 
mottakere av data; lyd, bilde og videokommunikasjon; 
elektronisk dataspill for mobile håndsett; kameraer; 
system og apparater for elektroniske 
pengetransaksjoner, nemlig smartkort, smartkort lesere; 
kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål, nemlig 
datakort, modemkort og faksmodemkort for 
kommunikasjonsformål, alt til bruk med 
kommunikasjonsapparater; modem, globale 
posisjonsenheter, batterier, batteriladere, 
strømforlengere og antenner. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233282 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200502812 
(220) Inndato: 2005.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLUSSLEILIGHETER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLUSSLEILIGHETER 

(730) Innehaver: 
 Selvaag Pluss AS , Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 

forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, 
forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast 
eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; 
forsikringsvirksomhet. 
 
37 Byggevirksomhet; byggeledelse; 
bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder 
installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, 
elektriske apparater og instrumenter, heiser, 
luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, 
sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; 
skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring 
av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av 
bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av 
klær; vaskeri. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; 
pensjonater; utleie av rom. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233283 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512588 
(220) Inndato: 2005.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Glade Hjem GARDINER 

(730) Innehaver: 
 Gardelo Interiørtekstil AS , Østre Rosten 72, 7075 

TILLER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; herunder gardiner av tekstil eller plast. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233284 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200502813 
(220) Inndato: 2005.03.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLUSSBOLIGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PLUSSBOLIGER 

(730) Innehaver: 
 Selvaag Pluss AS , Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 

forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, 
forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av 
leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast 
eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; 
forsikringsvirksomhet. 
 
37 Byggevirksomhet; byggeledelse; 
bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder 
installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, 
elektriske apparater og instrumenter, heiser, 
luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, 
sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; 
skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring 
av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av 
bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av 
klær; vaskeri. 
 
43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; 
pensjonater; utleie av rom. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233285 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200507310 
(220) Inndato: 2005.08.05 
(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: 
 Farger: 

 
Rød: Pantonenr. 1805 - CMYK: CO, M100, Y100, K15 
(tekstbakgrunn og nese) 
 
Turkis: Pantonenr. 299 c - CMYK: C71, M11, Y0, K0 
(hode og kropp) 
 
Mørk turkis: CMYK - C100, M26, Y0, K11 (skygge under 
snuten) 
 
Sort: (øyne) 

(571) Beskrivelse av merket:  
 T.I.N.Y 

(730) Innehaver: 
 T.I.N.Y AS , Byhaugveien 17, 4024 STAVANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Barnetøy; bleiebukser; drakter; luer; overall; 
pyjamaser; regntøy; sandaler; sko; sokker; 
strømpebukser; støvler; T-skjorter; tøysko; undertøy; 
yttertøy. 
 
28 Spill og leketøy; baller; dukker; dukketilbehør; 
dukkehus; lekekjøretøy; leker; teddybjørner; tøyleker; 
leker til barn. 
 
35 Detaljsalg av klær, fottøy, hodeplagg, barnetøy, 
bleiebukser, drakter, luer, overall, pyjamaser, regntøy, 
sandaler, sko, sokker, strømpebukser, støvler, T-skjorter, 
tøysko, undertøy, yttertøy, spill og leketøy, baller, dukker, 
dukketilbehør, dukkehus, lekekjøretøy, leker, 
teddybjørner, tøyleker, leker til barn. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Reg.nr.: 233286 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512589 
(220) Inndato: 2005.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S STARTRANS AS 

(730) Innehaver: 
 Startrans AS , Nordlysvn. 10, 8400 SORTLAND, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet herunder sjøtransport 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 
(111) Reg.nr.: 233287 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200508987 
(220) Inndato: 2005.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPECIAL fälgar 

(730) Innehaver: 
 Specialfälger i Kungsbacka AB , Borgåsvägen 2, 43439 

KUNGSBACKA, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
6 Muttere av metall; bolter av metall; ventiler av 
metall (andre enn maskindeler); felgringer, felgbolter og 
felglåsringer; emblemer av metall for kjøretøyer.  
 
12 Felger for kjøretøyshjul og tilbehør til disse; 
motorsykkelfelger. 
 
37 Vedlikehold og reparasjoner av 
motorkjøretøyer; installasjon av biltilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233288 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200508988 
(220) Inndato: 2005.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SvF Racing 

(730) Innehaver: 
 Svenska Fälg i Eksjö AB , P.O Box 236, 57523 EKSJÖ, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
6 Muttere av metall; bolter av metall; ventiler av 
metall (andre enn maskindeler); felgringer, felgbolter og 
felglåsringer; emblemer av metall for kjøretøyer. 
 
12 Felger for kjøretøyshjul og tilbehør til disse; 
motorsykkelfelger. 
 
37 Vedlikehold og reparasjoner av 
motorkjøretøyer; installasjon av biltilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233289 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512590 
(220) Inndato: 2005.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TDi 24h Express logistic  24hCriticalExpress 

(730) Innehaver: 
 Tony A Abrahamsen, Rektor Ørns gate 32, 3717 SKIEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

varer. 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 

  
 

(111) Reg.nr.: 233290 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200512592 
(220) Inndato: 2005.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELERON INSIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELERON INSIDE 

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

8119 SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner; datahardware; datasoftware; 

datafirmware; periferiutstyr for datamaskiner; 
databehandlingsutstyr; datafirmware, nemlig 
dataoperativsystemsoftware, hjelpe-/støttesoftware for 
datamaskiner, samt annen datasoftware for bruk til 
vedlikehold, styring, betjening og drift av 
datamaskinsystemer, alle lagret i en datamaskins 
leselager (ROM) eller annetsteds i datamaskinens 
kretssystem; halvledere; mikroprosessorer; integrerte 
kretser; mikrocomputere; brikkesett for datamaskiner; 
hoved-, mor- og datterkort for datamaskiner; grafikkort for 
datamaskiner; datanettverksadaptere, -svitsjer, -rutere og 
- hub'er; periferiutstyr for datamaskiner, nemlig 
mikrofoner, printere, modemer, høyttalere, projektorer og 
berøringsskjermpaneler (touchscreen); 
datamaskintastaturer; styrekuler; datamaskin-
musinnretninger, nemlig datamus, styrespaker (joysticks), 
berøringssensitive musinnretninger og styrematter; 
datamaskinskjermer og -monitorer; videokameraer; 
videokretskort; videosystemprodukter, nemlig 
videokassettopptakere, videokassettspillere, DVD-
opptakere, DVD-spillere, digitallydspillere og 
digitallydopptakere; set-top-bokser; dataprogrammer for 
regulering, administrasjon, styring og håndtering av 
kommunikasjon mellom datamaskiner i et 
datamaskinnettverk; hjelpeprogrammer for datamaskiner; 
operativsystemsoftware for datamaskiner; 
dataprogrammer for opptak, behandling, mottak, 
gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, 
dekomprimering, kringkasting, samsortering, forening 
og/eller forbedring av lyd, video, bilder og grafikk; 
dataprogrammer for design av websider; 
dataprogrammer for aksessering og bruk av 
verdensveven (world wide web); 
telekommunikasjonssoftware for aksessering og 
overføring av informasjon via kabel, radio, mikrobølger 
og/eller satellittsystemer; datasoftware for bruk til 
videokonferanser, telekonferanser, dokumentutveksling 
og -redigering; kameraer; hodetelefoner; samt 
brukermanualer for bruk til, og solgt som en enhet 
sammen med, alle forannevnte varer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner innen området datamaskiner, 
telekommunikasjon, underholdning, telefoni og trådløs 
kommunikasjon; samt brukermanualer for bruk med, og 
solgt som en enhet sammen med, alle forannevnte varer.

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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(111) Reg.nr.: 233291 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200510488 
(220) Inndato: 2005.10.05 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.25 UK 2390362 
(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: 
 Diageo Ireland , St. James's Gate,  DUBLIN 8, IE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Øl; ale; øl, herunder ale, stout og porter; lav-
alkoholholdige drikker; mineral og kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuice; sirup og andre preparater for å lage drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Reg.nr.: 233292 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200511299 
(220) Inndato: 2005.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 openhagen 

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

CT06830 GREENWICH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Tobakksprodukter; røkfri tobakk. 

(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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Ansvarsmerke 
 
(111) Reg.nr.: 233258 
(151) Reg.dato.: 2006.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.14 

(210) Søknadsnr.: 200605693 
(220) Inndato: 2006.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TK 

(730) Innehaver: 
 Tine K Asker Mørk Devold, Ridderkleiva 114, 1386 

ASKER, NO 
(450) Kunngjøringsdato  25/06, 2006.06.19 
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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: 0403973 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200501044 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Thioctacid 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Thioctacid 

(730) Innehaver: 
 MEDA Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, 61352, 

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

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

 5 Medicines, pharmaceutical drugs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0666941 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.08.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200408413 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HARTMANN H 

(730) Innehaver: 
 Paul Hartmann AG, Postfach 1420, 89504, 

HELDENHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cotton wool and products made of cotton wool 
for cosmetic use, cotton balls, cotton sticks, cotton pads, 
cords of cotton wool, cotton wool in the form of strips; 
cosmetics, cosmetic preparations for the skin and hair, 
baby body care products, particularly ointments, creams, 
oils, soaps, powders, shampoos; moistened tissues of 
paper and/or cellulose; plasters for cosmetic use; 
cleaning preparations for treatment apparatus; cleaning 
products for sanitation of stables and milk; soaps for 
medical use; cleaning preparation with disinfecting 
properties. 
 
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, 
disinfectants for hygiene and medicinal purposes; 
chemical products for body care used for protecting and 
cleaning the skin; diagnostic products for medicinal use, 
testing strips for diabetes, pregnancy and cholesterol 
tests; plasters of all types, namely adhesive plasters, 
therapeutic plasters, also in the form of ready-to-use 
dressings; binding plasters; plasters to be applied on 
callouses and corns; plasters saturated with active skin-
penetrating agents, plasters used in rheumatology, 
plasters for application on the kidney area; material for 
treating wounds, surgical dressings, particularly umbilical 
dressings, compresses, including compresses saturated 
with gel and alginate; menstruation tampons, sanitary 
tampons, bands of muslin for menstruation, gauze for 
dressings, also impregnated with contrast substances 
used for radiography, contrast materials for medical use 
in radiography; articles of cellulose and/or cotton wool for 
personal hygiene for women, namely sanitary napkins, 
panties for menstruation, sanitary tampons, panty liners; 
inserts for use by pregnant women, cotton wool for 
personal use; belts for sanitary napkins; sets consisting 
of similar or different dressing materials; bandages for 
medical use, especially binding bandages, all-purpose 
bandages, compression bandages, padded bandages; 
cotton wool and products made of cotton wool for medical 
and sanitary use; cotton wool or cellulose fabrics 
impregnated with disinfectants and/or oil and/or cleaning 
products for medical and hygienic purposes; medical care 
products for the skin and hair; sanitary diapers, inserts for 
sanitary diapers, diaper pants and absorbent napkins for 
sick and incontinent persons; diagnostic preparations for 
use in veterinary medicine; veterinary preparations, 
namely udder and claw care preparations; disinfectants 
for sanitation of stables and milk; paper and cellulose 
fabrics for udder care, especially fabrics impregnated with 
disinfectants, oil and/or cleaning preparations; containers 
and sets fitted with materials for dressings, 
pharmaceutical products and medical instruments for first 

aid; first aid boxes; non-woven fabrics for technical 
purposes, namely for bandaging; mesh-woven and/or 
knitted underpants for fastening absorbent pads; 
bandaging sheets consisting mainly of synthetic materials 
for fastening absorbent materials; mineral mud packs for 
medical use; breast-feeding pads. 
 
9 Electrical protection devices for children and 
the elderly, namely protective devices for electrical 
outlets, hearths and nightlights; intercoms, filters made of 
non-woven fabrics for respiratory masks and respiratory 
apparatus; films. 
 
10 Thermometers for medical purposes; electric or 
electronic measuring apparatus and instruments for 
medical use including apparatus used for measuring 
body temperature; orthopedic bandages, bandages made 
of artificial resin, compression bandages, binding 
bandages, support bandages, padding bandages as 
orthopedic aids, tubular net bandages, pressure 
bandages; auxiliary orthopedic articles, especially 
orthopedic splints for the trunk, legs and arms; 
compression stockings, thrombosis stockings; catheters, 
sets of a urinary catheters, bags made of non-woven 
fabrics and/or of synthetic materials for insertion of 
medical suction tubes; surgical, medical and medico-
technical apparatus and instruments; apparatus for 
measuring arterial blood pressure, blood glucose and 
cholesterol; inhalers, examination, protective and 
operation gloves for medical and surgical use; condoms; 
containers and sets fitted with materials for dressings, 
pharmaceutical products and medical instruments for first 
aid; surgical sterile sheets, sterile sheets for covering sick 
persons and objects; hoods for surgeons; masks for 
visitors, masks for surgical procedures; suture materials; 
teething rings, pacifiers, nursing nipples, babies' bottles; 
orthopedic and medical mattresses; apparatus for 
veterinary use; draw-sheets of cellulose, non-woven 
fabrics, synthetic materials, textile materials and/or 
rubber for children and sick persons, draw-sheets for 
mattresses; filters for breast-feeding apparatus. 
 
12 Car seats; vehicle seats for babies. 
 
16 Small flannel blankets and napkins for babies, 
essentially made of paper and/or cellulose; magazines, 
brochures and printed matter; bibs for babies made of 
cellulose, disposable wash-cloths made of cellulose; 
cellulose; paper tissues; fabrics of paper and cellulose for 
udder care. 
 
21 Small baskets not of precious metal for holding 
goods for baby care; brushes (excluding paintbrushes), 
including toothbrushes, combs and sponges; small 
household and kitchen utensils and implements, 
particularly baby bottles, plates, cups, graduated mugs 
(all the aforesaid goods not made of precious metal); 
cleaning cloths; plastic boxes for dispensing compresses 
and cotton sticks. 
 
24 Sheets, bed blankets; all-purpose textile fabrics 
for sanitary use; non-woven fabrics and goods made 
thereof, namely table and bed linen, bedspreads, 
blankets, covers for beds, towels, handkerchiefs, table 
napkins; textile materials for babies and children, namely 
baby wipes, bath towels, washing mitts; non-woven 
fabrics for lining comforters, bed blankets, sleeping bags, 
stuffed animals, dolls and clothing and for giving them a 
quilted quality; sterilizable packages, mainly made of 
non-woven fabrics for medical products; mattress ticking, 
non-woven technical fabrics, namely for filtering, sleeping 
bags. 
 
25 Veils for nurses; small flannel blankets and 
napkins for babies made of non-woven fabrics; bibs for 
babies made of textile materials and of non-woven 
fabrics; clothing for children, disposable or non-
disposable professional clothing for medical personnel as 
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well as for sick persons; breast-feeding brassieres. 
 
39 Delivery services for supplying hospitals with 
the goods listed in this mark, particularly in operating 
theaters, as well as for waste treatment in hospitals; 
delivery of goods in retirement homes and homes for 
disabled persons. 
 
41 Conducting of courses for transmitting 
knowledge regarding wound care, incontinence and 
compression therapy as well as training regarding 
strapping (for transmitting knowledge in the field of 
bandaging called "strapping"). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0713657 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.06.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200406801 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CUBIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CUBIC 

(730) Innehaver: 
 Cubic-Modulsystem A/S, Skjoldborgsgade 21, 9700, 

BRØNDERSLEV, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal building materials; buildings of metal; 
transportable buildings of metal; building panels and 
boards of metal, cubicles of metal; poles of metal, chests 
and boxes of metal; sheets and plates of metal, partitions 
of metal, guard rails of metal, wall claddings of metal; 
goods of common metal not included in other classes. 
 
9 Electrical distribution boards, switchboards and 
control panels and parts and fittings (not included in other 
classes) thereto; housings for electrical equipment, 
electric armatures, electric contacts and parts and fittings 
(not included in other classes) for all aforementioned 
goods. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services, including repair and installation of electrical 
apparatus and instruments, control panels and 
switchboards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0719113 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.08.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200502617 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELKSCHNAPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELKSCHNAPS 

(730) Innehaver: 
 LA-HEM AB, Box 5686, Bredsäter, 54292, MARIESTAD, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0821057 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200403737 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IL FORNAIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IL FORNAIO 

(730) Innehaver: 
 IL Fornaio A/S, Strandlodsvej 13H, 2300, KØBENHAVN 

S, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Sugar, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt. 
 
35 Bakeries and confectioneries; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 
 
43 Catering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0821777 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200404165 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.15 FI 3351038 
(540) Gjengivelse av merket: 

IJACK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IJACK 

(730) Innehaver: 
 Driwe OY, Piispankatu 34, 06100, PORVOO, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs and software for providing 
content to mobile phones and mobile phone systems. 
 
38 Communications by telephone; information 
about telecommunications. 
 
41 Entertainment; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826072 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200406742 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 L PHI 

(730) Innehaver: 
 Laclinic Pfulg Snc, Avenue de Collonge 43, 1820, 

MONTREUX, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
5 Hygienic products for medicine; 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. 
 
44 Medical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0827666 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200407270 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.16 AT AM 1014/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAP 

(730) Innehaver: 
 M Kaindl, Kaindlstrasse 2, 5071, WALS/SALZBURG, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 27 Carpets, rugs, textile mats; carpets, textile floor 

mats, vinyl floor coverings included in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0829319 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200408130 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TT 

(730) Innehaver: 
 Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, electrical, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments (included in this 
class); automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines; fire-extinguishing apparatus. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, excluded for table tennis sport (included in this 
class); decorations for Christmas trees; playing cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0829435 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200408338 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAWAI 

(730) Innehaver: 
 Zirve Elektronik Insaat Nakliyat ve Dis Ticaret Limited 

Sirketi, Eminönü Tahtakale Caddesi Tomruk Sokak 
Tomruk Çikmazi Sark Han No: 85, ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus and installations, lamps, 

chandeliers, lights for vehicles; air conditioning 
apparatus, ventilating devices, cooling apparatus, 
refrigerating apparatus and instruments, ice boxes; 
cooking utensils; pressure cookers, ovens, stoves, coffee 
machines, toasters, deep fryers, electric kettles; 
autoclaves; drying apparatus and instruments; air dryers, 
hand driers, hair dryers, laundry dryers; water purifying 
apparatus, water softening apparatus and installations; 
electric blankets, not for medical purposes, electric or non 
electric footwarmers; incandescent burners, acetylene 
burners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0829444 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200408342 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2003.10.10 FR 03 3 250 542 
(540) Gjengivelse av merket: 

IXELL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IXELL 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Primary chemical products for paints, for 

varnishes and lacquers, for adhesive raw materials and 
for starch sizes; glues (starch sizes), glues for industrial 
purposes, chemical preparations for the manufacture of 
paints, solvents for varnishes, copper and aluminium in 
spray form for soldering. 
 
2 Primers, undercoating for vehicle chassis, anti-
corrosive preparations, paints, thinners for paints, 
agglutinants for paints, finishes for painting, aerosol 
paints, touch-up pens (paint, varnish, lacquer), thickeners 
for paints, binding agents for paints, lacquers and lacquer 
thinners, paints, antifouling paints, thinners for paints, 
fireproof paints, varnishes and fixative varnishes, mastics 
for vehicles, mastic glues, anti-rust oils, binding agents 
for paints, protective preparations for metals, rust-
proofing agents, siccatives for paints, dyestuffs, 
mordants, sheet and powdered metals for paints, 
hardeners for paints, varnishes and lacquers, additives 
for paints. 
 
6 Brazing alloys, tin, soldering yarns. 
 
7 Grinding machines, sanding machines, electric 
hand-drills, agitators, electric spray guns for paint and 
adhesive applicator guns, electric cleaning machines and 
apparatus, hand-held tools, not manually driven, painting 
machines, compressed air guns for the extrusion of 
mastics, electric polishing machines and apparatus, 
saws, gas-operated welding apparatus, electric welding 
machines, printing machines for use on sheet metal, 
blowpipes, heat guns for soldering, paint agitating 
machines, repair systems for vehicle glass, saw blades 
(machines). 
 
9 Crash helmets, respiratory masks, filters for 
respiratory masks, shoes for protection against accidents 
irradiation and fire, clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, workmen's protective face-
shields, electric soldering irons, welding helmets, electric 
welding equipment, welding electrodes, anti-dust masks, 
protective eyewear, microfiche readers, computers, 
electronic scales; protective gloves. 
 
17 Adhesive tapes other than for medical, 
stationery or household purposes, insulating tape, 
weatherstrips, weatherstripping compositions, insulating 
plaster, stopping materials, metal foils for insulating, felts 
for insulating, insulating paints, insulating tape and band, 
insulating varnishes, waterproof packings, polyester 
mastics, sealing compounds, soundproofing materials, 
insulating gloves, adhesive strips other than for medical, 
stationery or household purposes, soldering threads of 
plastic, soundproofing plates, soundproofing products for 
vehicle body shells, paper and plastics for marouflage. 
 
25 Clothing, footwear for professional purposes. 
 
37 Motor vehicle maintenance and repair, vehicle 
cleaning, interior and exterior painting, vehicle polishing, 

sanding, retreading of tyres, information on repairs, on 
anti-rust treatment for vehicles, vehicle maintenance, 
vehicle greasing, vehicle washing, cleaning of vehicles, 
vulcanization of tyres (repair). 
 
41 Providing of training, arranging and conducting 
of workshops, correspondence courses, correspondence 
education. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0832498 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200410285 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 IT TO2004C001165 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRAKKER 

The trademark is constituted by the word TRAKKER in 
fancy characters (device). 

(730) Innehaver: 
 Iveco SpA, Via Puglia, 35, 10156, TORINO, IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Heavy off-road trucks, not for agricultural use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0835377 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200411981 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDICON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDICON 

(730) Innehaver: 
 Optima packaging group GmbH, Steinbeisweg 20, 

74523, SCHWÄBISCH HALL, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Machines for producing medical and hygienic 

products; packaging machines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0841241 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200501617 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.14 DE 304 20 976.7/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPERSPORT SUPERSPEED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPERSPORT SUPERSPEED 

(730) Innehaver: 
 Marker Völkl International GmbH, Ruessenstrasse 6, 

6341, BAAR, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Sporting apparatus and articles (as far as 

contained in this class). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0842585 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200502261 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.29 CH 525113 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLS 

(730) Innehaver: 
 CLS Communication AG, Elisabethenanlage 11, 4051, 

BASEL, CH 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific and teaching apparatus and 

instruments; apparatus for recording, transmitting and 
reproducing data, sound and images; electronic, optical 
and magnetic recording media; computer software; all the 
aforesaid goods particularly for use in the field of 
languages and linguistics. 
 
41 Education and training, including further 
training, correspondence courses, teaching using radio 
and television broadcasts; advice in the field of teaching 
and training; production of films and video recordings; 
publication and editing of texts (excluding advertising 
texts), books, newspapers, periodicals and teaching 
material, also on electronic, optical and magnetic 
recording media; rental of books, films and video 
recordings; translation services; all the aforesaid services 
particularly for use in the field of languages and 
linguistics. 
 
42 Scientific research and consultancy services in 
the field of languages and linguistics; computer 
programming in the field of languages and linguistics; 
rental of computer software, computer programs, data 
processing apparatus and computers; management and 
exploitation of copyrights; rental of access time to a data 
bank (computer service) particularly in the field of 
languages and linguistics; rental of access time to a data 
bank (computer service) for downloading information via 
electronic media (the Internet) particularly in the field of 
languages and linguistics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0843642 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200502693 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIFLAME SOUL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIFLAME SOUL 

(730) Innehaver: 
 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions; dentifrices. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845058 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200503417 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sport-Scheck 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Sport-Scheck 

(730) Innehaver: 
 Sport-Scheck GmbH, Sendlinger Strasse 6, 80331, 

MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS , Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Wholesale and retail services, namly: all kind of 

clothing articles inclusive of footwear, headgear and 
helmets; home textiles; gymnastic and sporting articles; 
equipment for skiing and snowboarding; foodstuffs; 
games; glasses; bikes; scooters; camping articles; 
trekking articles; equipment for climbing; jewellery; 
horological and chronometric instruments; bags; 
rucksacks; wallets; suitcases; key cases and trailers; 
umbrellas; sunshades; cookware; tableware; tents; 
muscle stimulating apparatus; cosmetic articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0846169 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200503974 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAMMUTTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAMMUTTI 

(730) Innehaver: 
 Nunnanlahden Uuni OY, Joensuuntie 1344C, 83940, 

NUNNANLAHTI, FI 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for heating and cooking. 

 
19 Stones for building construction. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services excluding all services relating to dry mortar, 
expanded mortar, mortar combination with epoxy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0847862 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200504851 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 CH 529710 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KitKat 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800, 

VEVEY, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Hand-operated hand tools and implements; 

cutlery; side arms; razors. 
 
9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 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. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
16 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. 
 
18 Leather and imitations of leather, goods made 
of these materials not included in other classes; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols; none of the 
aforesaid goods being for animals; walking sticks. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 

21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers (not of paper). 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; none of the 
aforesaid goods being for animals; decorations for 
Christmas trees; playing cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0848259 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200505055 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELLUBRIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELLUBRIX 

(730) Innehaver: 
 Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880, BAGSVÆRD, DK

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Enzyme preparations for industrial purposes, 
namely enzymes for the fruit juice industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.06.19 - 25/06

 

81 
 

(111) Int.reg.nr: 0848285 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200505057 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BEYMEN 

(730) Innehaver: 
 Boyner Holding Anonim Sirketi, Eski Büyükdere Caddesi 

No: 22, MASLAK, ISTANBUL, TR 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Processed or unprocessed leather and hides; 

artificial leather, kid, leather for lining; goods made of 
leather, imitations of leather or other materials and not 
included in other classes, namely bags, sport bags, 
travelling trunks and suitcases, wallets, sling bags for 
carrying infants, trunks and boxes of leather or kid, card 
cases, empty toilet bags, purses, backpacks, briefcases, 
shopping and school bags; umbrellas, parasols, walking 
sticks; whips, harness, saddlery, saddle straps and 
stirrup leathers. 
 
25 Clothing made from all kinds of materials, 
except protective materials (underwear and outerwear); 
socks; footwear; shoes, boots, half-boots, rain boots, ski 
boots, special sporting/gymnastic shoes, sandals, 
slippers, lace boots and their parts, sports shoes and 
studs for sports shoes, shoe parts namely heelpieces, 
heels, footwear uppers; headgear, namely caps, hats, 
berets, skull caps, hoods, knit hats, rain hats, bandanas, 
headbands (clothing), scarves, ascots, boas (necklets), 
woman's stoles, shawls, ties and neckties; clothing for 
babies, namely babies' diapers of textile, babies' napkins 
of textile, layettes (clothing), underwear for babies, nylon 
diapers, bibs (except paper); mufflers, neck scarves, 
sarongs, collars for dresses, maniples, muffs, wristbands, 
belts, suspenders, braces for clothing, garters. 
 
35 Advertising services, advertising agencies, 
radio and television commercials, dissemination of 
advertising matter, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, modelling for 
advertising or sales promotion, marketing studies, sales 
promotion, shop window dressing, questionnaire 
services, public relations; office functions; secretarial 
services, document reproduction, photocopying, typing 
services, word processing, compilation of information into 
computer databases, systemization of information into 
computer databases, telephone answering services, 
arranging newspaper subscriptions, rental of office 
machines and equipment, rental of vending machines; 
business administration services; commercial or industrial 
management assistance, consultancy of business 
management and organization, business management of 
hotels, business investigations, statistical information, 
personnel management consultancy, personnel 
recruitment, accounting, drawing up of statements of 
accounts, auditing, price analysis, economic forecasting, 
payroll preparation, tax preparation; import and export 
agencies; business management of performing artists; 
expertise services for industrial and commercial goods; 
auctioneering; retail sale services, namely the bringing 
together of processed or unprocessed leather and hides, 
artificial leather, kid, leather for lining, processed leather, 
unprocessed leather and leather for use in clothing, 

shoemaking, furnishing, bookbinding and saddlery, 
animal skins and hides, goods made of leather, imitations 
of leather or other materials, bags, sport bags, travelling 
trunks and suitcases, wallets, portfolio, sling bags for 
carrying infants, trunks and boxes of leather or kid, cases 
for cheque book, card cases, empty toilet bags, empty 
tool bags, key cases of leather, coin wallets, document 
bags, briefcases, purses, bags, backpacks, briefcases, 
shopping and school bags, umbrellas, sun and beach 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness, 
saddlery, saddle straps and stirrup leathers, gut for 
making sausages, artificial guts for making sausages and 
salami, fabrics for textile use, non-woven-textile fabrics, 
fiberglass fabrics for textile use, fabrics, impervious to 
gases, for aeronautical balloons, fabrics of imitation 
animal skins, linings (textile), buckram, filtering materials 
of textile, curtains, shower curtains of textile or plastic, 
household linen, table clothes (not of paper), table 
napkins of textile, bed covers, sheets (textile), 
pillowcases, covers for cushions and covers for quilts, 
furniture coverings of textile, napkins of textile, prayer rug 
of textile, bed cover of paper, quilts, blankets, bath linen 
(except clothing), towels of textile, wall hangings of 
textile, handkerchiefs of textile, tissues of textile for 
removing make-up, flags (not of paper), labels (cloth), 
laundry bags made of textile, saddlebags made of textile, 
clothing made of all kinds of materials except protective 
ones (innerwear and outerwear), clothing made of tricot, 
coat and leather, sports clothing, bath and beach clothes, 
underwear, gloves (clothing), socks, footwear, shoes, 
boots, half-boots, sandals, slippers and their parts, sports 
shoes and studs for sports shoes, shoeparts namely 
heelpieces, heels, footwear uppers, headgear, caps, 
hats, berets, clothing for babies, babies' diapers of textile, 
babies' napkins of textile, layettes (clothing), innerwear 
for babies, nylon diapers, bibs (except paper), ties, 
neckties, neck scarves, shawls, scarves, collars for 
dresses, bandannas, maniples, muffs, head bands, 
wristbands (clothing), beits (clothing), suspenders, braces 
for clothing, garters, lace and embroidery, lace for 
edgings, festoons, ribbons, buttons for cloths, hooks and 
eyes, zippers, shoe and belt buckles, expanding bands 
for holding sleeves, lace trimmings, shoulder pads for 
clothing, needles, pins, knitting needles, crochet hooks, 
needle cases (not of precious metal), sewing needles, 
artificial flowers, artificial garlands, artificial fruits, hair 
nets, hair bands, barrettes (hair-slides), non-electric hair 
curlers, hair curling pins, false hair, false moustaches, 
false beards, numerals or letters for marking linen 
enabling customers to view and purchase those goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0848504 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200505089 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.23 IT MI2005C001958 
(540) Gjengivelse av merket: 

PICCOLINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PICCOLINI 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Rice, flour and preparation made from cereals, 

bread, biscuits, yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; frozen ready 
meals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0849562 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200505535 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2004.01.13 DE 304 01 419.2/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clorius 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Clorius 

(730) Innehaver: 
 Viterra Energy Services GmbH & Co KG, Grugaplatz 4, 

45131, ESSEN, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 7 Control valves and heating and refrigerating 
controllers for machines for generating heat, cold, water 
and electricity, for motors and engines (except motors 
and engines for land vehicles) and their parts and for 
control apparatus; electricity generating machines and 
motors and engines (except motors and engines for land 
vehicles), and their parts. 
 
9 Adjusting and controlling apparatus for heating, 
refrigerating, ventilation and hot water installations, for 
hot water sensors and for calorimeters; metering 
apparatus and meters; temperature controllers for 
automatically adjusting fuel oil preheating levels; 
temperature, pressure and pressure difference controllers 
for central heating installations, for district heating 
facilities, for boiler and burner units. 
 
11 Heat, cold and water production machines; 
production installations and hot water containers; 
combined or isolated heat exchangers (not being parts of 
machines); valves for the above goods; heating and hot 
water installations. 
 
35 Reading of meters and metering apparatus for 
the above goods; reading of meters and metering 
apparatus for the distribution of energy expenses, billing 
of distributed energy expenses; office functions. 
 
37 Servicing, maintenance and repair of heating, 
refrigerating, ventilation and hot water installations as 
well as their parts and accessories; installation services. 
 
45 Safety control services for heating, 
refrigerating, ventilation and hot water installations as 
well as their parts and accessories. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0849892 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200505623 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.23 IT MI2005C001959 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Piccolini 

The trademark consists in the word PICCOLINI in fancy 
characters, underlined by a line which is thicker on the 
right side; The letter P is in upper case, while the other 
letters are in lower case. 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Rice, flour and preparation made from cereals, 

bread, biscuits, yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; frozen ready 
meals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0855963 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200508316 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 DE 304 36 446.0/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ruhrwerk 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ruhrwerk 

(730) Innehaver: 
 Schminke-Werke GmbH, Bonatsstrasse 46, 99974, 

MÜHLHAUSEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Locks of metal for vehicles. 
 
12 Land vehicles, in particular bicycles, two-
wheeled motor vehicles, bicycles with auxiliary motors, 
mopeds, scooters, motorcycles, unicycles, tricycles for 
children, go-karts; parts for the aforesaid goods (included 
in this class); bicycle parts, namely mudguards of metal 
and/or plastic, struts for fastening mudguards, chain 
guards, handlebar grips, bicycle wheel rims, handlebars, 
spokes for bicycles, bicycle and wheel supports (parts for 
bicycles, wheels); trail bikes; tires and inner tubes for 
bicycles and motorcycles; bicycle and motorcycle 
accessories, namely packs, luggage cases, trailers, 
trailers for children, luggage carriers, bells, air pumps, 
bicycle stands, mudguards, rear-view mirrors. 
 
24 Flags (not of paper). 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
equipment; children's scooters, children's play apparatus 
and parts and accessories therefor; home sports 
equipment and roller trainers, and parts therefor. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0856422 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200508432 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.25 JP 2004-78230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAPPORO 

(730) Innehaver: 
 Sapporo Holdings Ltd, 20-1, Ebisu 4 chome, Shibuya-ku, 

150-8522, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Tea, coffee and cocoa. 
 
32 Beer, beer-flavored sparkling malt liquor, 
carbonated drinks (refreshing beverages), non-alcoholic 
fruit juice beverages, extracts of hops for making beer, 
whey beverages, vegetable juices (beverages). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857447 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508800 
(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:  
 NorStone 

(730) Innehaver: 
 Inovadis SarL, 296, rue du Professeur Paul Milliez, ZA 

des Nations, 94506, CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Photographic, cinematographic and optical 

apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; data processing 
apparatus. 
 
20 Furniture, dressers; cushions; armchairs, 
chairs, wooden boxes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0857599 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200508874 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 CH 529232 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMI MID (SMIM) 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMI MID (SMIM) 

(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: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857705 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509061 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMIM 

(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: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0858117 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200509158 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.03 IT MI2005C002283 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTESAEXPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTESAEXPORT 

(730) Innehaver: 
 Banca Intesa SpA, Piazza Paolo Ferrari 10, 20121, 

MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858177 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509173 
(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:  
 SHI BA ZI ZUO 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SHI BA ZI ZUO. 

(730) Innehaver: 
 Yang Jiang Shi Ba Zi Chu Ye Youxian Gongsi, No. 1, 

Dengfeng Road, Lingdong Industrial Park, YANGJIANG 
CITY, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Blades (hand tools); kitchen knives; penknives; 

can openers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0858366 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509227 
(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:  
 SCIENT 

(730) Innehaver: 
 Scient Infant Food International USA, 2079 S. Atlantic 

Blvd., Suite #E, CA91754, MONTEREY PARK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Baby food; food for infants; food for medically 
restricted diets; food supplements; infant formula; 
nutritional supplements; nutritionally fortified beverages; 
vitamin and mineral supplements. 
 
29 Milk; yogurt; acidophilus milk; chocolate milk; 
dairy-based beverages; yogurt-based beverages; dairy-
based food beverages; milk-based beverage containing 
coffee; dairy-based chocolate food beverages; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
dried fruits; fruit peels; fruit preserves; fruits namely 
processed, canned, dried, and preserved; glazed fruits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858373 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509230 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The color gray in the drawing is intended to indicate 

shading only and is not a feature of the mark. 
(571) Beskrivelse av merket:  

 SCIENT 
(730) Innehaver: 

 Scient Infant Food International USA, 2079 S. Atlantic 
Blvd., Suite #E, CA91754, MONTEREY PARK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hair lotions; bath lotions; cosmetics; cleaning 

preparations for household purposes; toilet water; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; perfume; toilet soaps; 
mouthwashes; potpourri. 
 
30 Flour for food; oat flakes for food; bean powder 
for food; bean meal; soy bean powder; tea; candy; 
propolis, namely, bee glue for human consumption; 
instant noodles; sauces; milk candies; muesli; rice flour. 
 
32 Beer; drinking water; mineral water; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; fruit nectars; 
preparations for making fruit flavored soft drinks; fruit 
juice concentrates; syrups for beverages. 
 
33 Fruit wine; alcoholic fruit extracts; arrack; 
prepared wine cocktails; wines; distilled spirits; sake; 
alcoholic beverages of fruit; chinese brewed yellow wine; 
cooking wine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0858396 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200509234 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.10 US 78530892 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALIFORNIA TAN SUNLESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALIFORNIA TAN SUNLESS 

(730) Innehaver: 
 California Tan Inc, 10877 Wilshire Blvd, 12th floor, 

CA90024, LOS ANGELES, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Sun tanning preparations, non medical skin 
care preparations, namely gels, lotions, oils, moisturizers, 
sprays, mists and cream for the body. 
 
11 Apparatus for spraying liquids. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858423 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509239 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The wording PERSIA in LATIN and the letters up in big 

size an golden colors within a golden quadrangle is 
shown on both sides, same name is shown on the bottom 
of the pack. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERSIA 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 PERSIA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IRAN/PARS 

(730) Innehaver: 
 Iranian Tobacco Co, Ghazvin Avenue, 13314, TEHRAN, 

IR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858437 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509306 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.12 DK VA 2003 04519 
(540) Gjengivelse av merket: 

Outhouse 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Outhouse 

(730) Innehaver: 
 Brandhouse A/S, Århusgade 108E, 3. Sal, 2100, 

KØBENHAVN Ø, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software, hardware and peripheral equipment 
therefore (not included in other classes). 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
35 Advertising; systematizing information in 
computer databases, compiling and recording information 
in computer databases, business management, business 
administration, including formation of company identity 
and advising concerning branding; formation of 
trademarks in connection with marketing and advertising; 
technical advice regarding purchasing of computer 
hardware and software. 
 
38 Telecommunications, communication and 
transfer of data via the Internet. 
 
40 Processing and treatment of materials and 
objects; printing office activities, including photographic, 
lithographic and offset printing. 
 
42 Technical advice regarding use of computer 
hardware and software; design of computer programmes 
and computer programming, industrial design; graphic 
designer activity; legal and design services relating to 
formation of trademarks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0858630 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509349 
(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:  
 YENI EFE 

(730) Innehaver: 
 Elda Icecek Ve Enerji Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Itob Organize Sanayi Bölgesi PK, 35440, 
TEKELI, MENDERES-IZMIR, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Raki (a traditional Turkish alcoholic beverage 

made of aniseed). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0858675 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200509360 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.28 FR 04 3 294 581 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOND'ICE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOND'ICE 

(730) Innehaver: 
 Fondis SA, Z.I. De Vieux Thann, 68800, THANN, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Wood-fired heating appliances; wood-fired 

stoves and fireplaces; closed hearth fireplaces; closed 
hearths for wood-burning fireplaces; inserts for wood-
fired fireplaces; heating apparatus and installations; 
refrigerating and air conditioning installations and 
apparatus; air conditioning apparatus and systems; 
refrigerating appliances and installations; air treatment 
apparatus; reversible air conditioning installations; air 
conditioners for rooms; mixed heating and air 
conditioning units and installations by means of a wood-
burning fireplace; wood-fired heating and air conditioning 
combined apparatus. 
 
19 Wood-fired hearths and chimneys; parts and 
components namely, jambs, coping, lining plates, paving 
and building parts for a wood-burning fireplace. 
 
37 Repair, servicing and reconditioning of the 
apparatus or installations listed in class 11; fault repair 
services. 
 
42 Technical and scientific measures, studies and 
research in the field of air conditioning and corresponding 
apparatus and installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858821 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509272 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.19 IT MI2005C000513 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVE THE PASSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIVE THE PASSION 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pasta, biscuits, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
38 Telecommunications. 
 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859360 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509614 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIBLOC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIBLOC 

(730) Innehaver: 
 Harry Soderstrom, 894 Fawn Way, GA30068, 

MARIETTA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Centrifugal and positive displacement pumps 
for sanitary and industrial use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859409 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509623 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.04 FR 04 3 330 871 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Bottle characterized by its asymmetrically bevelled 

shoulders by its drawing of a stylized wave on the back 
and visible by transparency, of the logo comprising the 
mark JANEIRO in white font in a green legend strip 
above which there is a stylized representation of a red 
vertical arc. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JANEIRO 

(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard, 12, place des Etats-Unis, 75016, PARIS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859502 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509823 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 BX 1068408 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUMINTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUMINTS 

(730) Innehaver: 
 Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700, 

SCHOPPACH-ARLON, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Sugar free sweets, sugar free candies and 
sugar free chewing-gum for medical use. 
 
30 Chocolate; chocolate products, preparations 
made from cereals, pastry and confectionery, ice cream, 
chewing-gums. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859565 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200509838 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 IT MI2005C003637 
(540) Gjengivelse av merket: 

VELETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VELETTE 

(730) Innehaver: 
 Barilla G e R  Fratelli SpA, Viale Riccardo e Pietro Barilla, 

3/a, 43100, PARMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
substitutes of bread and other bakery products; snacks 
made with cereals; biscuits, pastry and confectionery, 
chocolate and products made from chocolate or 
containing chocolate; sweet snacks, preparations for 
making cakes; pizzas and preparations for making 
pizzas, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, sauces (condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859597 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509843 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 US 78504171 
(540) Gjengivelse av merket: 

BladeDancer 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BladeDancer 

(730) Innehaver: 
 Pure Fishing Inc, 1900 18th Street, IA51360, SPIRIT 

LAKE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Artificial fishing lures, artificial fishing lure 
bodies, kits for making artificial fishing lures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859775 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509878 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.14 US 78586370 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAST FINGERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAST FINGERS 

(730) Innehaver: 
 Zizzle LLC, 1500 South Lakeside Drive, IL60015, 

BANNOCKBURN, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859777 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200509879 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 future MEDIA WITH PASSION 

(730) Innehaver: 
 Future Plc, 30 Monmouth Street, BA12BW, BATH, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software and publications in 

electronic format supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet (including websites); 
computer software, computer games; software 
information storage apparatus; discs, tapes, magnetic 
tapes, cartridges, cassettes; computer programmes; 
videos, cassettes, (including cassettes pre-recorded with 
sound, images and/or graphics); containers for the 
aforesaid; tapes, CDs, CD-Roms; apparatus for games 
adapted for use with tv receivers, electric and electronic 
apparatus and instruments for video games; pre-recorded 
machine readable data carriers; apparatus and 
instruments for video games; apparatus and instruments 
for reproducing data from machine readable data 
carriers; all of the aforesaid included in this class. 
 
16 Printed matter, printed publications, periodicals, 
magazines, newspapers, books, paper, photographs, 
instructional and teaching material, stationery, posters, 
cardboard and articles made from cardboard, greeting 
cards, wrapping paper, calendars, writing and drawing 
instruments. 
 
35 Organisation and promotion of trade fairs for 
commercial or advertising purposes. 
 
41 Providing on-line electronic publications (not 
downloadable); publication of electronic books and 
journals on-line; arranging exhibitions and conferences 
for cultural, educational, entertainment or amusement 
purposes; conducting exhibitions and conferences for 
cultural, educational, entertainment or amusement 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859780 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509880 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 adedi purewear 

ADEDI PUREWEAR; the figure separated from the letters 
is also a representation of the mark. 

(730) Innehaver: 
 Sidi Dimbaga, 1, rue des Tertres, 92220, BAGNEUX, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather. 

 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859783 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200509881 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Klemm-tight 

(730) Innehaver: 
 Gesine Frühauf, Mittelstraße 26, 63589, 

LINSENGERICHT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Bolts, screws and other threaded small metal 
goods for attachment purposes, nuts, screws, retention 
and locking devices, non-electrical, for nuts and screws. 
 
17 Caulking materials for plastic and metal 
threads. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859792 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509884 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INSTRAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INSTRAT 

(730) Innehaver: 
 Guy Carpenter & Company Inc, One Madison Avenue, 

4th Floor, NY10010, NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Business planning services, namely, designing 
and modeling derivative systems. 
 
36 Financial management, analysis and consulting 
services, namely, preparation of financial and insurance 
reports, investment performance monitoring, risk 
analysis, insurance and reinsurance strategy services, 
catastrophe and financial modeling; financial services, 
namely design and implementation of capital market risk 
hedging instruments; insurance and reinsurances 
services; insurance consultation; and actuarial services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859802 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509888 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.24 FR 04 3 331 535 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIDULETRUC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIDULETRUC 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, bicycles, motorcycles as well as 
their components, namely engines, gearboxes, vehicle 
bodies, chassis, steering devices, shock absorbers, 
transmission mechanisms, brakes, wheels, wheel rims, 
wheel covers, seats, anti-theft warning apparatus, horns, 
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, 
steering wheels, protective moulding rods, windscreen 
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, 
trailer hitches for vehicles, luggage racks, ski racks, 
spoilers, sun roofs, windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859803 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509889 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.24 FR 04 3 331 537 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHIBUYA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHIBUYA 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, bicycles, motorcycles as well as 
their components, namely engines, gearboxes, vehicle 
bodies, chassis, steering devices, shock absorbers, 
transmission mechanisms, brakes, wheels, wheel rims, 
wheel covers, seats, anti-theft warning apparatus, horns, 
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, 
steering wheels, protective moulding rods, windscreen 
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, 
trailer hitches for vehicles, luggage racks, ski racks, 
spoilers, sun roofs, windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859804 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509890 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.24 FR 04 3 331 538 
(540) Gjengivelse av merket: 

KARLOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KARLOVA 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 

75116, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motor vehicles, bicycles, motorcycles as well as 
their components, namely engines, gearboxes, vehicle 
bodies, chassis, steering devices, shock absorbers, 
transmission mechanisms, brakes, wheels, wheel rims, 
wheel covers, seats, anti-theft warning apparatus, horns, 
seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, 
steering wheels, protective moulding rods, windscreen 
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, 
trailer hitches for vehicles, luggage racks, ski racks, 
spoilers, sun roofs, windows. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859809 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200509894 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 IT BO2004C 001019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 IEMCA 

The mark consists of a print depicting the wording IEMCA 
in fancy characters slightly inclined, preceded by three 
horizontal segments evoking three bars placed one 
above the other that cross an ellipse. 

(730) Innehaver: 
 Iemca Giuliani Macchine Italia SpA (In Breve IGMI SpA), 

Via Granarolo, 167, 48018, FAENZA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Loaders; automatic bar feeders for machine 
tools; machine tools. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859828 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509900 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 First Affair 

(730) Innehaver: 
 Patrick Herwig, Sakrower Kirchweg 62e, 14089, BERLIN, 

DE 
Christian Ermel-Raddatz, Sakrower Kirchweg 62e, 
14089, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Telecommunications; providing of hotline; 

providing of Internet portals for third parties; running chat 
lines and forums; running chat rooms; services of a 
provider, namely providing of information on the Internet; 
telephone services, also with webcams; Internet services, 
namely providing of information and entertainment 
programs on the Internet; providing of 
telecommunications equipment to a global computer 
network for producing image and sound transmissions 
with means of remote communication. 
 
41 Educating; training; animation using 
audiovisual offers on the Internet (entertainment); 
providing of an interactive web site with erotic contents; 
entertainment through radio and television 
transmission/programs; film, sound, video and television 
production; music performances; publication of printed 
matter; conduct of conferences, sessions, seminars, 
courses, symposiums, exhibitions for cultural and 
educational purposes and lectures; organization of 
sporting competitions. 
 
42 Designer services, namely web design; 
providing of erotic contents on the Internet and via other 
means of remote communication; services of a database, 
particularly creating, searching, collecting, saving, 
updating, analyzing, evaluating and delivering of data; 
updating Internet pages; design and maintenance of web 
sites for third parties; licensing of software; leasing and 
maintenance of storage locations for use as a web site 
for third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859829 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509901 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.27 DE 304 30 047.0/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLDEN TEAM 

(730) Innehaver: 
 Golden Team Sport GmbH & Co KG, 

Wannenäckerstrasse 50, 74078, HEILBRONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Water vehicles, especially rowboats, paddling 
boats, canoes, sailing boats, folding boats, rubber 
dinghies; land vehicles, especially bicycles. 
 
18 Bags, suitcases, purses, wallets, back bags. 
 
22 Tents. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, sweatbands. 
 
28 Gymnastic and sporting articles (as far as 
contained in this class), including gripping bands, strings 
for rackets; bags and other receptacles for gymnastic and 
sporting articles; roller-skates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859848 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200509903 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 DE 304 65 482.5/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

PSYSHOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PSYSHOP 

(730) Innehaver: 
 Joachim Roy, Heuweg 19, 82216, MAISACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Sound recording carriers and image sound 

recording carriers, including recording discs and 
magnetic data carriers, cassettes and CD-ROMs, films 
(included in this class). 
 
38 Transmission of data, text, information, sound 
and images via computer networks, in particular music 
downloads over the Internet. 
 
41 Organization and realization of concerts; film 
production; operation of a sound studio. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859850 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509904 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S2SQURE 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 SHI JIA DA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 DATE ADD ARRIVAL 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou  Yuexiu District Xinxin Jingcheng Presents 

Co Ltd, Room 04, 21/F Yingyuan Building, 127 Yingyuan 
Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, GUANGDONG 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Wristwatches, watches, clocks, watch bands, 

electric clocks and watches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859859 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200509906 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.27 DE 305 04 572.5/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

THZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THZ 

(730) Innehaver: 
 GekaKonus GmbH, Junkersring 28, 76344, 

EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Steam generators, in particular high pressure 
steam generators and high-speed steam generators; 
thermal oil circulation heaters for heat transfer; boilers; 
waste heat boilers for utilising waste gases; natural 
circulation boilers; all the above goods, also in particular 
for combusting primary energy carriers; furnaces for 
solid, liquid and gaseous fuels, in particular for the above 
goods; facilities for converting primary energy into usable 
energy, substantially consisting of furnaces, conduits, 
heat exchangers, circulation heaters and waste heat 
boilers. 
 
40 Material treatment; welding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0859879 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200509910 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.17 DE 304 65 505.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACURO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACURO 

(730) Innehaver: 
 Hengstler GmbH, Uhlandstrasse 49, 78554, ALDINGEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical and electronic angular measurement 
and displacement measurement apparatuses, embodied 
as linear and rotary encoders, and measurement devices 
consisting therefrom; interface units, namely electronic 
circuits for adjusting the angular measurement and 
displacement measurement devices to digital and 
analogous computers; data processing programs for 
angular measurement and displacement measurement 
devices. 
 
42 Design and development of software programs 
for angular measurement and displacement 
measurement devices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859921 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200509923 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 DE 305 07 088.6/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRESTAMIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRESTAMIO 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Nibbling articles included in this class, in 
particular dried, roasted, salted and/or spiced peanut 
kernels, nuts, pistachios, macadamia nuts, almonds and 
cashew kernels, potato chips and potato sticks; potato 
products for nibbling purposes made by an extrusion 
process; deep-fried potato pastry. 
 
30 Wheat, rice and corn products for nibbling 
purposes made by an extrusion process; popcorn. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0859987 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200509934 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.30 ES 2.615.688 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark comprises the denomination "AUSA" 

written in white characters; the said denomination is 
inscribed on a green rectangle, with at its left edge a 
square orange figure, on which a white fancy figure 
formed by the combination of the open sides of two 
angular lines, defined externally by an arched profile. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AUSA 

(730) Innehaver: 
 Automoviles Utilitarios SA, Ctra. de Vic, Km. 2,8, 08240, 

MANRESA (BARCELONA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Land vehicles, coupling and transmission 
components for land vehicles, and other parts, 
components and spare parts for land vehicles, not 
included in other classes. 
 
35 Services of support, assessment, consulting, 
information, research, expertise and advice for 
organisation, supervision and management of 
commercial and industrial businesses, and 
establishment/implantation and management of these 
commercial and industrial businesses; retail sale from 
shops, and/or by means of global computer networks, of 
vehicles, and their couplings, transmission components, 
parts, components, accessories and spare parts. 
 
42 Services of research and technical 
development of new products, and their parts and 
components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860033 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509943 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.27 DE 304 30 048.9/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GOLDEN TEAM 

(730) Innehaver: 
 Golden Team Sport GmbH & Co KG, 

Wannenäckerstrasse 50, 74078, HEILBRONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Water vehicles, especially rowboats, paddling 
boats, canoes, sailing boats, folding boats, rubber 
dinghies; land vehicles, especially bicycles. 
 
18 Bags, suitcases, purses, wallets, back bags. 
 
22 Tents. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, sweatbands. 
 
28 Gymnastic and sporting articles (as far as 
contained in this class), including gripping bands, strings 
for rackets; bags and other receptacles for gymnastic and 
sporting articles adapted to gymnastic and sporting 
articles; roller-skates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860071 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200509953 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.09 EM 4183976 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DHL 

(730) Innehaver: 
 DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef 

Israelskade 48g, 1072SB, AMSTERDAM, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings, in particular toy 
vehicles; electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only; playing cards, balls for 
games, practical jokes, electronic toy cars and other toy 
vehicles; model vehicles, in particular model cars and 
models of other vehicles for collection, reproduction of 
cars, board games and card games, educational games, 
dice, small games, small toys, marbles, dragons, soft 
toys and toy animals, stuffed animals, miniature cars, 
miniature boats included in this class, parlour games, 
dolls, LCD-games; gymnastic and sporting articles, 
included in this class; decorations for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860089 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200509958 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.30 AT AM 7963/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Dagens Oppdrag 

(730) Innehaver: 
 LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, IZ 

NÖ-Süd, Strasse 14, 2355, WIENER NEUDORF, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transport; packaging and storage of goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860115 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200509966 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Du Una 

(730) Innehaver: 
 Dunateks Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, 

Sairnigar Sok. 44/4 Osmanbey, SISLI-ISTANBUL, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Cardigans, jeans, clothing of leather, namely 
leather coats, leather jackets, clothing of imitations of 
leather; track suits; bathing suits, beachwear, underwear, 
gloves, namely bicycle gloves, riding gloves; socks; 
shoes, boots, slippers, babies' shoes, sports shoes, 
namely football shoes, gymnastic shoes, iron fittings for 
shoes, soles for footwear, heelpieces for boots and 
shoes, stockings, overshoes; headgear, namely hats, 
caps, babies' diapers of textile, babies' jackets, bibs for 
children (not of paper); neckties, bow-ties, foulards, 
shawls, scarves, collars (clothing), muffs, bandanas 
(neckerchiefs), wristbands (clothing); belts (clothing), 
money belts, suspenders, ankle garters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860119 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200509968 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.15 DE 304 71 229.9/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

DESSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DESSA 

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

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Aluminium foil. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials included in this class, in particular cling film, 
kitchen rolls, toilet paper, paper tissues, cosmetic tissues.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860121 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200509969 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Rosa Chá 

(730) Innehaver: 
 Rosa Cha International LLC, 1440 JJK Causeway, Suite 

400, FL33141, MIAMI, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Bikinis, swimsuits, shawls, shirts, T-shirts, tops, 
skirts, pants, shorts, bermuda shorts, shoes, dresses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860125 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509970 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 BX 751440 
(540) Gjengivelse av merket: 

PER.C6 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PER.C6 

(730) Innehaver: 
 Crucell Holland BV, Archimedesweg 4, 2333CN, 

LEIDEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Living cells and cell lines; growth media 
(cultures) for the cultivation of cells and cell lines; 
genetically modified cells and cell lines for the 
preparation of pharmaceutical products and for medical 
diagnostic purposes; pharmaceutical products. 
 
42 Scientific research; services in the medical and 
biochemical field, namely examination and testing of 
genes; development, research and testing of 
pharmaceutical and biological semi-finished products, 
particularly for use in medicines; development, research 
and testing of medicines; development of test systems for 
living cells, for cell lines and for genetically modified 
materials; design and development of database programs 
for use in the field of medicine and biochemistry; 
development of gene banks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860133 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509972 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.16 CH 532414 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEARGLYDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEARGLYDE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Contact lens solutions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860146 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509973 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RICH HIPPIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RICH HIPPIE 

(730) Innehaver: 
 Nannette Pallrand, 10751 Wilshire Blvd., 903, CA90024, 

LOS ANGELES, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Skin care products, namely non-medicated 
bath salts, body oils, shampoo and perfumes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860157 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200509975 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.29 DK VA 2005 02749 
(540) Gjengivelse av merket: 

EGEKILDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EGEKILDE 

(730) Innehaver: 
 Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640, FAKSE, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860171 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200509978 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.18 FR 04 3 324 473 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLASSDRIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GLASSDRIVE 

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Autover France SAS, 41, rue des Bruyères, 

69330, PUSIGNAN, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Glazing for land vehicles, windscreens, rear 
windows, side-window glazing, glazing for roofs, quarter 
panels. 
 
21 Unworked or semiworked glass (except 
building glass), glass for vehicle windows. 
 
37 Installation, replacement, repair and 
customisation of glazing for land vehicles, namely 
application (fitting) of tinted film on glazing, fitting of 
sunroofs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860172 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509979 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 FR 04 3 327 719 
(540) Gjengivelse av merket: 

SGG THERM+ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SGG THERM+ 

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Glass France SA, Les Miroirs, 18, avenue 

d'Alsace, 92400, COURBEVOIE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Counters, counters for the presentation of 
dishes in restaurants, self-service restaurants and food 
stores. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860184 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200509980 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABILERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABILERO 

(730) Innehaver: 
 Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789, 

MONHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860190 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200509981 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Brambles 

(730) Innehaver: 
 Brambles Industries Ltd, Level 40, Gateway, 1 Macquarie 

Place, NSW2000, SYDNEY, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Containers of all descriptions included in this 
class including containers made of wood, plastics or 
fibreglass; heat-insulated containers; containers for the 
handling and transport of goods; pallets made of wood, 
plastics or fibreglass. 
 
35 File management and data processing services 
being the retrieval of documents on paper, film, tape, 
disc, compact disc and optical disc; indexing, classifying 
and reproduction of documents on paper and electronic 
media. 
 
37 Rental services in relation to cranes, platforms, 
earthmoving equipment, road construction equipment, 
site construction and mining equipment and other 
materials handling equipment; ancillary services in this 
class relating thereto; repair of racks and shelves; 
construction, installation and maintenance of materials 
handling systems; cleaning of buildings; maintenance of 
landfill sites, including secure landfills; cleaning and 
repair of blocked drains; cleaning of toilet blocks; 
cleaning of spilt waste in emergency situations; industrial 
tank cleaning; street sweeping; industrial sweeping; 
industrial and commercial cleaning. 
 
38 Electronic transfer of information for off-site 
storage on electronic media including optical disc. 
 
39 Rail, sea and land transport services, including 
freight forwarding services; services in this class in 
relation to the operation, chartering and management of 
ships; rental of pallets and storage containers; hiring of 
heavy haulage trailers; services in this class ancillary to 
the foregoing; collection, transport and storage of 
documents on paper, film, tape, disc, compact disc, and 
optical disc; collection, transport and storage of maps, 
drawings and geological samples; packaging of 
documents on paper and electronic media; transport of all 
types of waste; services in this class for the hire and 
rental of all types of containers including pallets, cases, 
case-pallets, boxes, sacks, pallet cages, pallet 
converters, roll pallets, containers formed by adding 
pallet surrounds, bins, display cages, bulk bags, bottle 
containers, containers for engine components, containers 
for liquids and powders, devices for lowering and 
elevating palletised goods, unitization pack aging 
machines and materials, metal racks and racking 
systems to house palletised goods, plastic re-usable 
crates used in transportation, packaging and storage of 
goods in such containers, including the hire and rental of 
such pallets and containers on a pooling basis involving 
the circulation of pallets and containers by and between 
different users; hiring services in relation to low loaders; 
household domestic waste collection; recreation and park 
litter bin collection services; collection of quarantine and 
pathological waste; industrial liquid waste collection; 
collection of spilt waste in emergency situations; 
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collection of grease trap waste; collection of domestic 
recyclable materials; rental services in relation to forklift 
trucks; industrial dry, putrescible and liquid waste 
collection; sanitary and sullage collection; vehicle fleet 
management services. 
 
40 Material treatment services including recovery, 
treatment and disposal of effluent sludges such as from 
sewerage treatment plants, oil refineries and wool 
scouring plants, as well as the recovery and treatment of 
other wastes and contaminated materials including soils 
and redundant plant and machinery; disposal of 
contaminated materials; recovery and de-watering of 
sludges from lagoons, settling tanks and other storages; 
incineration of hazardous materials at off-site facilities 
and decontamination of soils or other materials prior to 
disposal or re-use; the processing of waste including the 
cementing of waste into a fixed product enabling safe 
subsequent handling and disposal; operation of waste 
treatment systems; on-site shredding of tyres; recovery of 
solvent and oils; operation of on-site stationary and 
mobile waste plants; destruction of documents on paper, 
microfilm and electronic media; on-site shredding of 
documents; operation of high-temperature incineration 
facilities; operation of waste transfer stations; operation of 
landfill sites, including secure landfills; sorting of domestic 
recyclable materials; industrial dry, putrescible and liquid 
waste disposal; sanitary and sullage disposal; 
decontamination of soil; household domestic waste 
disposal; recreation and park litter bin disposal; disposal 
of quarantine and pathological waste; disposal of 
hazardous and intractable wastes; disposal of grease 
trap waste; disposal of waste including soils and 
redundant plant and machinery; disposal of sludges from 
lagoons, settling tanks and other storages. 
 
42 Analytical laboratory services; design of waste 
treatment systems and facilities; design of materials 
handling systems; electronic imaging of documents onto 
tape, disc, compact disc and optical disc; provision of 
mobile pilot plants for on-site processed testing and 
development. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860192 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509982 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.28 BX 1062941 
(540) Gjengivelse av merket: 

VHH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VHH 

(730) Innehaver: 
 Bravilor Bonamat BV, Pascalstraat 20, 1704RD, 

HEERHUGOWAARD, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric vending machines and automatic 
distribution machines for hot, warm or cold beverages 
and for fluid food. 
 
11 Electrical cooking apparatus for the preparation 
of hot and warm beverages and fluid food; apparatus for 
the treatment and heating or cooling of water for 
consumption; electrical apparatus for warming plates and 
cups; electric coffee machines and heating apparatus. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes; 
coffee pots and tea pots (non-electric); insulating flasks, 
decanters, insulating flasks with pump (not of precious 
metal or coated therewith). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860197 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200509984 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHAC-A-MOLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHAC-A-MOLE 

(730) Innehaver: 
 Bob's Space Racers Inc, 427 15th Street, FL32117, 

DAYTONA BEACH, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Arcade, carnival and amusement-type activity 
games; games, namely hand-held units for playing 
electronic games and board games. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860210 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200509985 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRISKI 

(730) Innehaver: 
 Byung Soo Jang, 552-1 Geoyeo 1-dong, SONGPA-GU 

SEOUL, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Scooters (kickboards) for exercises, roller 
skates, skate boards, knee guards (sports articles), wrist 
guards (sport articles), tricycles for exercises, toy 
scooters, stationary exercise bicycles, bags especially 
designed for scooters (kickboards). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860219 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509986 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WHEELS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WHEELS 

(730) Innehaver: 
 WHEELS Spedition GmbH & Co Road Rail - Logistics, 

Poll-Vingster-Strasse, 51105, KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Logistics company services, in particular as 
regards transport, distribution and storage logistics; 
freight forwarding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860225 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200509988 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.08 EM 4381182 
(540) Gjengivelse av merket: 

Shape your World 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Shape your World 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100, COGNAC, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860237 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509992 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMPYREAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMPYREAN 

(730) Innehaver: 
 American Express Co, 200 Vesey Street, NY10285, NEW 

YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Magazines. 
 
35 Customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860239 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509993 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DUCK AND COVER 

(730) Innehaver: 
 Yolgören Tekstil Insaat Gida Ticaret ve Sanayi Limited 

Sirketi, Evren Mah. Koçman Cad. No. 20 Kat: 3, 
GÜNESLI/ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Knitwear (clothing), jeans clothing, clothing of 

leather, clothing of imitations of leather; track suits; 
bathing suits, beach clothes; underwear, gloves 
(clothing), socks; shoes; boots, slippers, babies' shoes, 
sports shoes, iron fittings for shoes, soles for footwear, 
heelpieces for boots and shoes, stockings, shoe uppers; 
headgear for wear, hats, berets, caps; babies' diapers of 
textile, babies' jackets, bibs (not of paper); neckties, 
bowties, shawls, scarfs, collars (clothing), muffs, 
bandanas (neckerchiefs), wristbands (clothing); belts, 
braces for clothing (suspenders), garters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860250 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200509994 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 X peak 

(730) Innehaver: 
 Moeller Gebäudeautomation KG, Eugenia 1, 3943, 

SCHREMS, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, especially appliances and 
apparatus for the protection of persons and installations 
against damages by electric current, electric, electronic 
and mechanical switching and regulating appliances as 
well as appliances and components of industrial and 
capacity electronics, residual current circuit - breaker, 
wire, motor, over-current and installation protection 
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, 
time, control and protection relays, over-current 
protection appliances and apparatus, appliances for 
transformation, resetting appliances, automatic time 
switches: position, control and area switches, sensing 
devices, dimmers, actuators, room controllers, central 
operating appliances, control appliances, housings, 
appliances for measuring and indication of electric 
current, switching appliance busbars, outlets, 
programmable and individually configurable control 
appliances, appliances for wireless transmission of 
signals, appliances for data transmission, distributors for 
the reception of appliances and apparatus for protection, 
switching, control, indication, measuring and regulating 
purposes, cabinets for data transmission systems. 
 
37 Build-up, installing and repairing of electric and 
electronic installations. 
 
42 Constructional planning and technical 
projecting of electric and electronic installations, quality 
checking, namely checking and certifying of electric and 
electronic appliances and installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860264 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200509996 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEOBY 

(730) Innehaver: 
 Goodbaby Child Products Co Ltd, Liqi Road, Kunshan 

Economic & Technical Development Zone, 215331, 
JIANGSU PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Prams (baby carriages), pushchairs, strollers, 

trolleys, covers for baby carriages, pushchair covers, 
stroller covers (pushchairs), bicycles, tricycles, safety 
seats for children (for vehicles), wheelchairs, cycle cars. 
 
20 Bassinettes, cots, cradles, furniture, chairs 
(seats), easy chairs, beds, furniture of metal, high chairs 
for babies, infant walkers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860277 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200509997 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOTON 

The trademark is composed of the coined word FOTON 
and a diamond device. 

(730) Innehaver: 
 Beiqi Foton Motor Co Ltd, Laoniuwan Village North, 

Shayang Road, Shahe Town, 102206, CHANGPING 
DISTRICT, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobiles; trucks; vehicles for transport, for 

agricultural use; tractors; engines for vehicles; 
motorcycles; bicycles; cycle cars; automobile bodies; 
automobile chassis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860281 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200509998 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ET-PARROT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ET-PARROT 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus and instruments for conducting, 

distributing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, especially electronic transformers 
and electronic ballasts for the operation of electric lamps, 
luminaires and light emitting diodes; parts of the 
aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860282 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200509999 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.04 FR 05 3 341 136 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARAL Snack 

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

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

dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and 
dairy products; edible oils and fats; canned beef; 
prepared (or cooked) dishes made with beef. 
 
30 Sugar, rice, tapioca, sago, pasta; flours, cereal 
preparations, bread; salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), dressings for salads; spices, prepared (or 
cooked) dishes made with pasta or beef. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860283 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510000 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.04 FR 05 3 341 135 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARAL Snack 

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

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

dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and 
dairy products; edible oils and fats; canned beef; ready-
made (or cooked) dishes made with beef. 
 
30 Sugar, rice, tapioca, sago, pasta; flours, cereal 
preparations, bread; salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), dressings for salads; spices, prepared (or 
cooked) dishes made with pasta or beef. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860293 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200510002 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.22 DE 304 42 593.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

effala 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 effala 

(730) Innehaver: 
 Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, 

Theaterstrasse 6, 22880, WEDEL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery, essential oils, preparations and 
other substances for laundry use, hair lotions, soaps, 
dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medicinal purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860317 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510005 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 CZ 360005 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICRA 

(730) Innehaver: 
 Hannah Holding as, Americká 54, 30100, PLZEN, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Waterproof and breathable fabric. 

 
25 Men's, women's, child's sportswear, namely t-
shirts, shirts, singlets, vests, gloves, sweaters, scarfs, 
overalls, sports jackets, pants, shorts, skirts; footwear, 
namely sandals, sports shoes, sports shoes for leisure; 
headgear, namely peaks, caps, hats, kerchiefs; belts, 
suspenders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860320 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510006 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 FR 04 3 306 220 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, INC. 

(730) Innehaver: 
 CML Innovatine Technologies SAS, 12, rue du Barlot, 

25000, BESANCON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity and light; electromagnetic coils, 
cathodes, alarms, sound alarms, holders for electric coils, 
branch boxes, distribution boxes, junction boxes, 
terminals, cigar lighters for automobiles, printed circuits, 
flashing lights, electric apparatus for commutation; 
closers, connectors, contacts, electrical conductors and 
switches; electric contacts of precious metal, circuit 
breakers, wire clamps, fuses, gauges, gasoline gauges, 
electrical connections, rheostats, mechanical or luminous 
signs, phone jacks; light dimmers (regulators); electric 
storage batteries; lighting ballasts; electrical converters; 
electronic control and electricity management systems; 
optoelectronic components; optical fibers (light 
conducting filaments); computer software for lighting; 
electronic assemblies on printed circuits; alarm apparatus 
and systems, light, motion detectors; light indicators; 
lamp indicators; light guides; technical instruments 
consisting of an optical tube having a lighting system; 
electrical energy sensors; light-emiting diodes; supports 
for light-emiting diodes; apparatus for wiring and 
connector technology of electrical and electronic circuits 
of vehicles. 
 
11 Lighting apparatus and installations, namely for 
vehicles (interior lighting, room lighting, signal lighting, 
lighting for storage components), apparatus for 
locomotion by land, air or water, for domestic apparatus, 
for automatic or electronic games (other than those 
designed to be used only with a television set); light 
sources, light bulbs, fluorescent tubes, light bulbs for 
directional signals for vehicles, electric light bulbs, 
sockets for electric lights, vehicle lights (namely parking 
lights, door open lights, lights on doors when latter are 
open, door lights, license plate lights, dashboard lights, 
glove compartment lights, ceiling lights, reading 
spotlights, courtesy lights, footwell lights, trunk lights); 
vehicle headlights; plastic inner housings for air 
conditioning controls; lamps, lamp brackets; vehicle 
ceiling lights; lights for illuminating public service vehicle 
plates, namely for police vehicles; lighting for the third 
stop light of vehicles; blinking side lights of vehicles; 
rearview mirror lights. 
 
12 Apparatus for internal or external signalling via 
sound or light, for vehicles; turn signals for vehicles; 
sound warnings systems for vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860334 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200510010 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The English translation of "BELLA" is "beautiful". 

(730) Innehaver: 
 Color Image Apparel Inc, 6670 Flotilla Street, CA90040, 

COMMERCE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Men's, women's and children's clothing, namely 
jeans, dresses, skirts, miniskirts, shorts, pants, slacks, 
trousers, suits, pantsuits, jackets, sweaters, cardigans, 
pullovers, coats, sport coats, blouses, vests, blazers, 
overalls, sweatshirts, sweatpants, sweatshorts, 
sweatsuits, shirts, polo shirts, knit shirts, sport shirts, tee-
shirts, cotton shirts, tops, tank-tops, halter tops, knit tops, 
woven tops, bodysuits, camisoles, pajamas, jumpsuits, 
swim suits, swimwear, socks, gloves; clothing 
accessories, namely belts, scarves, hats, caps and 
visors; footwear, namely loafers, espadrilles, sandals, 
thongs, mules, pumps, athletic shoes, slippers, boots, 
beach footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860344 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200510012 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.26 DE 304 17 871.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Guideport Tours 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Guideport Tours 

(730) Innehaver: 
 Sennheiser electronic GmbH & Co KG, Am Labor 1, 

30900, WEDEMARK, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; services of a product or service 
promoter, namely sales promotion for others, and also 
the promotion of fairs, exhibitions or other sales events. 
 
38 Transmission and reception of signals via a 
local radio station, also multi-lingual, in particular for 
museums, exhibitions and theatres; radio broadcasting, 
in particular for museums, exhibitions, fairs, theatres and 
touristic events, in form of a local radio station. 
 
39 Services of a tour guide, namely escorting of 
travellers; services of a travel agency, namely travel 
reservation and booking of seats for travel; transport of 
travellers; arranging of tours; services of a city guide, in 
particular guided tours of museums. 
 
41 Education; providing of training, namely training 
events and seminars; rental of the electro-acoustic 
apparatus, transmitters, receivers and headsets used in 
museums, exhibitions and theatres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860345 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200510013 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.30 DE 304 23 908.9/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCU-CHEK MULTICLIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCU-CHEK MULTICLIX 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 

68305, MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Medical apparatus and instruments and articles 
therefor included in this class; lancet devices and lancets 
for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860348 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200510014 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.25 DE 305 11 285.6/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

A70 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A70 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telephones, mobile phones; accumulators, 
batteries, accessories for mobile phones, namely 
supports, hands-free sets, charging cables, charging 
units, charging stations, headsets, mouse devices, chip 
cards; communication computers; software; cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860353 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200510016 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEIKE 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 FEI KE. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Fragrant, gram. The combination of these two with FEIKE 

has no meaning in a foreign language, or in the relevant 
industry and trade, and has no geographical significance. 

(730) Innehaver: 
 Fujiansheng Nananshi Feike Xiefu Youxian Gongsi, 

Jiuduzhen Gongyequ, 362300, NANANSHI, FUJIAN, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, such as shirts, coats and trousers; 
shoes; sport shoes; football shoes; hats; socks; neckties; 
bathing suits; belts for clothing; layettes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860375 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200510022 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 m.doc 

(730) Innehaver: 
 Alltracel Pharmaceuticals Plc, 10 Church Place 

Sallynoggin, Co, DUBLIN, IE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and substances; dietetic substances 
adapted for medical use; plasters, materials for 
dressings; materials for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860521 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200510053 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AW 

(730) Innehaver: 
 Adolf Würth GmbH & Co KG, Reinhold-Würth-Strasse 

12-17, 74653, KÜNZELSAU, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Screws made from metal. 
 
7 Machine-operated assembly tools for screws, 
namely bits. 
 
8 Manually-operated assembly tools for screws, 
manually-operated screwdrivers and bits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860530 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200510060 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISIBLY YOURS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VISIBLY YOURS 

(730) Innehaver: 
 Barco NV, President Kennedypark 35, 8500, KORTRIJK, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Wide screen projectors, monitors, high 
frequency equipment for cable head-ends for cable 
television, professional audio apparatus, high resolution 
monitors and electronic display systems for specific 
applications; graphics generators; computers, peripheral 
equipment and programming systems (hardware and 
software) for control, integration and optimisation of 
printing procedures and production processes, such as 
manufacturing printed circuits and applying conduction 
patterns to insulation media, all of the above according to 
specific techniques; electronic systems for controlling the 
quality of electronic machines and sensors; laser tracers 
for application of conduction patterns to insulation media. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860545 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200510063 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.09 EM 004433611 
(540) Gjengivelse av merket: 

SECRET DE VIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SECRET DE VIE 

(730) Innehaver: 
 Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetic and make-up products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860563 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510068 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 AT 770/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUNEFIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUNEFIT 

(730) Innehaver: 
 TuneKit Handels GmbH, Hochstraße 1, 4060, 

LEONDING, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Apparatus, included in this class, for power 
enhancement of diesel engines for land vehicles, in 
particular electronic control units, electronic control units 
for fuel injection pumps and/or injection valves, machines 
for power enhancement of diesel engines for land 
vehicles. 
 
9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; electronic controls and regulators 
for motors and engines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860567 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200510069 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.16 DE 305 08 539.5/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTISOUND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTISOUND 

(730) Innehaver: 
 Krohne Messtechnik GmbH & Co KG, Ludwig-Krohne-

Strasse 5, 47058, DUISBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Ultrasonic level meters. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860582 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510073 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.21 FR 05 3 371 448 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIGNOTTE 

(730) Innehaver: 
 Jean Durup Pere et Fils SA, 2, Grande Rue, 89800, 

MALIGNY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines, alcoholic beverages (except beers) and 
spirits. 
 
35 Brokerage and business relating to wines, 
alcoholic beverages and spirits; import and export of 
wines, alcoholic beverages and spirits; sales promotion 
for third parties in relation to wines, alcoholic beverages 
and spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860602 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200510079 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.29 IT TO2005C001330 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 S5 

(730) Innehaver: 
 Sorin SpA, Via Borgonuovo 14, 20121, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medical apparatus and instruments and their 

accessories; heart and lung machines; perfusion 
systems; accessories and spare parts for the 
aforementioned articles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.06.19 - 25/06

 

111 
 

(111) Int.reg.nr: 0860607 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200510217 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.11 FR 05 3 334 307 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Qimmik 

(730) Innehaver: 
 Qimco, 49 rue du Maréchal Leclerc, 49400, SAUMUR, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation leather, animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, wallets; 
purses not made of precious metal; handbags, 
backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags for 
campers, traveling bags, beach bags, school bags; vanity 
cases; collars and clothing for animals; shopping nets or 
bags; bags or small bags (wallets, pouches) for 
packaging (of leather). 
 
24 Textiles; bed and table covers; fabrics for 
textile use; elastic woven material; velvet; bed linen; 
household linen; table linen not of paper; bath linen 
(except for clothing). 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860623 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200510219 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.11 CH 534141 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINEAR SOURCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LINEAR SOURCE 

(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132, MUTTENZ, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Computer management of data and data 

banks; services relating to a data bank, namely the 
collection, organization and systemization of data; 
administrative processing of orders and of data in 
connection with chemicals, pigments and colourants in 
the field of advertising and wholesale trade, namely the 
grouping of chemicals, pigments and colourants 
(excluding their transport) for third parties, enabling 
consumers to examine them and buy them conveniently 
from a wholesaler; advertising for chemicals, pigments 
and colourants, also over global computer networks (the 
Internet); wholesale, namely the grouping of chemicals, 
pigments and colourants (excluding their transport) for 
third parties, enabling consumers to examine them and 
buy them conveniently from a wholesaler, also over 
global computer networks (the Internet). 
 
38 Services relating to a data bank, namely the 
transmission of specific data pertaining to goods as well 
as of data for the order, production and transport relating 
to the industrial use of chemicals, of pigments and of 
colourants. 
 
42 Chemist services, chemical engineer services, 
chemical laboratory services, technical consultation in the 
area of chemistry and chemical engineering, particularly 
consultancy relating to the carrying out of a production 
process by means of technical installations; consultancy 
in the area of chemistry and technique, namely in the 
area of analytics, of colour analysis from laboratory 
results, of colour sorting and colour standardization, 
scientific consultancy and research services in the area 
of the industrial use of chemicals, of pigments and of 
colourants; development, installation, maintenance, 
updating of customers' specific software in the area of the 
industrial use of chemicals, of pigments and of 
colourants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860628 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510220 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.11 CH 534318 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUTZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RUTZ 

(730) Innehaver: 
 Rutz Käse AG, Hofstetstrasse 14, 9303, WITTENBACH, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Milk and other dairy goods, in particular 
cheeses, soft white cheeses, yoghurts, beverages made 
with milk, butter. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860632 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200510221 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABANKA 

(730) Innehaver: 
 Abanka Vipa dd, Slovenska cesta 58, 1515, LJUBLJANA, 

SI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Import-export agencies, commercial 
information agencies, rental of office machines and 
apparatus, preparation of statistical information, 
bookkeeping and accounting, drawing up of statements 
of accounts, auditing, business administration and office 
functions, preparation of tax returns, professional 
business consultancy, namely consultancy and mediation 
services relating to the purchase and sale of companies 
and other organizations on domestic and foreign markets, 
advisory services for business management, personnel 
management consultancy, business management 
consultancy, advertising mailing, dissemination of 
advertising material (leaflets, prospectuses, printed 
matter and samples), assistance in the management of 
industrial and/or commercial companies, updating of 
advertising material, efficiency experts, auctioneering, 
market research, evaluations relating to commercial 
matters, research for business purposes, business 
inquiries, advertising, marketing services and public 
relations services, dissemination of business 
advertisements; public relations, television advertising, 
economic forecasting, cost-price analysis, business 
information, opinion polling, computer file management, 
administrative processing of data, computer management 
of the database (administrative services); input and 
output of data in standardized form for replacement by 
relevant applications; data entry for statistics on input; 
monitoring of the status on the currency transactions 
account; accounts monitoring; preparation of account 
statement for currency exchange transactions; 
preparation of statement of commitments for foreign 
payment operations; input and output of data for 
replacement by relevant applications. 
 
36 Banking services, namely receiving deposits 
and all kinds of monetary contributions from natural 
persons and legal entities, services relating to deposits 
and deposit insurance; credit and granting of credit from 
these deposits for third parties, including consumer 
credit, mortgage credit, financing commercial 
transactions; financing; financial sponsorship; capital 
investment; collecting, analyzing and providing 
information relating to the creditworthiness of legal 
entities; mediation services relating to closing loan and 
credit deals; guarantees and bonds markets, namely 
commissioning and issuing of bonds, of guarantees and 
of other commitments; issuing and managing of payment 
instruments (payment cards, credit cards and debit cards, 
travellers cheques, tokens of value, cashiers cheques) 
redemption of cheques and cashiers cheques; cheque 
verification; management of financial instruments used; 
management of foreign means of payment, including 
foreign exchange transactions; financial services, 
including financial supervision, as well as relevant 
information and advice; financing services; savings; 
financial mediation services; customs brokerage; 
insurance and insurance mediation services, namely in 
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the sale of insurance policies; life insurance; deposit 
insurance, property insurance and personal insurance; 
consulting and information concerning insurance; 
financial evaluations (insurance, banking, real estate); 
services relating to foreign and domestic security issuers 
(deposit, purchase, sale, operations); use of pension and 
investment funds; raising capital; financial analysis; 
securities brokerage; stock exchange quotation; 
factoring; pledge loan; fiduciary services and fiduciary 
evaluations; financial leasing; financial evaluations; 
financial clearing operations (exchange); tax evaluations; 
advice and evaluations pertaining to tax authorities; real 
estate and property evaluations; real estate 
management; leasing of real estate; housing agencies 
(real estate); safe custody services; safe deposit 
services; management of safe deposit boxes and rental 
of safe deposit boxes; concluding deals relating to 
payment operations; charitable donation collections; 
organization of collections; rent collection; real estate 
rental services; electronic banking services for natural 
persons and legal entities, namely receiving all kinds of 
monetary contributions from natural persons and legal 
entities, concluding deals relating to payment operations, 
management of foreign means of payment, issuing and 
taking out of credits, redemption of cheques and of 
cashiers cheques, issuance of securities and of credit 
cards, purchase, sale and management of securities from 
domestic and foreign issuers, commissioning and issuing 
of bonds and guarantees, and adopting other 
commitments for clients themselves, which can be met by 
monetary means; credit purchase and recovery; funds 
transfers; internal funds transfers; monitoring of the 
current status of transactions on an account; statement 
and operation of transactions accounts; electronic funds 
transfer; electronic financial transfers, namely transfers of 
funds, of currencies and of disbursements; monitoring of 
transfers and of inflows; monitoring of transfers being 
processed; currency transfer from the currency 
transaction account; distribution of inflows; currency 
transactions account operations; drawing up of currency 
exchange lists and business exchange lists; all the 
above-mentioned services being provided on-line via 
computing bases and via the Internet; consultancy and 
information relating to the above-mentioned services. 
 
38 Transmission of messages; electronic 
transmission of data, namely the acquisition of 
information on the status and operations relating to 
current accounts operations and transactions via mobile 
telephone and SMS messages; telecommunications 
linked to the signalling systems and/or electrical and 
electronic goods, namely telecommunications services 
via mobile telephone communication, including 
telecommunications via computer terminals, telephones, 
mobile telephones, electronic mail, facsimile, telegraphy, 
telex, paging services and cable transmission; computer-
aided transmission of messages; transmission of data, 
documents and messages via computer systems having 
electronic or telephone interconnection; integrated 
service delivery of services performable via digital 
telephone network, namely the transmission of speech, 
images, texts and data; communications via mobile or 
fixed-line telephone; telecommunications information 
services; rental of telecommunications apparatus; 
satellite transmission; digital network telecommunications 
services. 
 
42 Operation and management of the business 
data processing system. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860649 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200510226 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.10 AT AM 6209/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MRF 

(730) Innehaver: 
 Moeller Gebäudeautomation KG, Eugenia 1, 3943, 

SCHREMS, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, especially appliances and 
apparatus for the protection of persons and installations 
against damages by electric current, electric, electronic 
and mechanical switching and regulating appliances as 
well as appliances and components of industrial and 
capacity electronics, residual current circuit - breaker, 
wire, motor, overcurrent and installation protection 
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, 
time, control and protection relays, overcurrent protection 
appliances and apparatus, appliances for transformation, 
resetting appliances, automatic time switches: position, 
control and area switches, sensing devices, dimmers, 
actuators, room controllers, central operating appliances, 
control appliances, housings, appliances for measuring 
and indication of electric current, switching appliance 
busbars, outlets, programmable and individually 
configurable control appliances, appliances for wireless 
transmission of signals, appliances for data transmission, 
distributors for the reception of appliances and apparatus 
for protection, switching, control, indication, measuring 
and regulating purposes, cabinets for data transmission 
system. 
 
42 Constructional planning and technical 
projecting of electric and electronic installations, quality 
checking, namely checking and certifying of electric and 
electronic appliances and installations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860654 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510229 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.26 PT 386.226 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELLE VIVIER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLE VIVIER 

(730) Innehaver: 
 Gousson - Consultadoria e Marketing Lda, Rua dos 

Murcas, 88, FUNCHAL MADEIRA, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumery and cosmetics, namely perfume, 
cologne water, after-shave products, make-up 
preparations, deodorants for personal use and 
antiperspirants for personal use, essential oils for 
personal use, soaps, shaving soaps, hair treatment 
preparations, dentifrices, laundering preparations, namely 
washing products. 
 
9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames and 
lenses, contact lenses, ophthalmic lenses, magnifying 
glasses, parts and fittings not included in other classes 
for all the aforementioned goods. 
 
14 Watches and wristwatches, jewellery, 
unworked precious stones and imitation jewellery, 
ornaments for personal use, shoe decorations of precious 
metal, compacts of precious metal, smokers' articles of 
precious metal. 
 
18 Bags, handbags, travelling bags, briefcases, 
leather cases for credit cards, wallets, leather briefcases, 
leather key holders, leather coverings for organizers, 
leather coverings for address books, purses, trunks, 
valises, leather articles not included in other classes, 
sports bags not included in other classes, bags for sports 
equipment, toiletry bags (empty), clothing covers (for 
travel). 
 
25 Leather clothing, belts, leather coats, clothing 
accessories made of leather, not included in other 
classes, footwear, sports footwear, boots, slippers, 
galoshes, suits, jackets, trousers, jeans, skirts, dresses, 
coats, overcoats, capes, raincoats, parkas, pullovers, 
shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underclothing, 
sacques, dressing gowns, bath robes, shawls, gloves, 
caps and hats, cap visors, sashes for wear. 
 
35 Collecting, for the benefit of others clothing, 
footwear, headgear and the accessories thereof, as well 
as leather articles, spectacles and perfumery, excluding 
the transport thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860664 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510230 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIANE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIANE 

(730) Innehaver: 
 Curves International Inc, 100 Ritchie Road, TX76712, 

WACO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Jewellery. 
 
16 Magazine pertaining to health, nutrition and 
fitness. 
 
25 Clothing, namely caps, coats, jackets, dresses, 
shoes, gloves, sports wear, shorts, shirts, jeans, pants, 
jerseys, lingerie, skirts, pyjamas, robes, scarves, slacks, 
sleepwear, slippers, socks, sweat suits, sweat shirts, 
sweatpants, sweat shorts, swimwear, fitness clothing, 
undergarments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860675 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510232 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHARAL saveur et énergie 

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

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

dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and 
dairy products; edible oils and fats; canned beef; ready-
made (or cooked) dishes made with beef. 
 
30 Sugar, rice, tapioca, sago, pasta; flours, cereal 
preparations, bread; salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), dressings for salads; spices, ready-made 
(or cooked) dishes made with pasta or beef. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860677 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510233 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CombOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CombOS 

(730) Innehaver: 
 Trüb AG, Hintere Bahnhofstrasse 12, 5001, AARAU, CH 

(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, transmitting and reproducing sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing and computer equipment; fire extinguishers. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860843 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200510266 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.26 US 78554546 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 3GMASTER 

(730) Innehaver: 
 Sunrise Telecom Inc, 302 Enzo Drive, CA95138, SAN 

JOSE, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electronic telecommunication and data 
communications testing equipment, namely, cellular 
network testing and monitoring equipment for network 
troubleshooting, maintenance, billing verification and 
quality of service analysis, and computer software for use 
therewith. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860848 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200510268 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.05 DK VA 2005 00049 
(540) Gjengivelse av merket: 

LAMAZYM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAMAZYM 

(730) Innehaver: 
 Zymenex A/S, Roskildevej 12C, 3400, HILLERØD, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Enzyme replacement therapy products and 

enzyme replacement therapy preparations for human 
use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860849 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200510269 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.05 DK VA 2005 00048 
(540) Gjengivelse av merket: 

METAZYM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METAZYM 

(730) Innehaver: 
 Zymenex A/S, Roskildevej 12C, 3400, HILLERØD, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Enzyme replacement therapy products and 

enzyme replacement therapy preparations for human 
use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860857 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510270 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.02 DE 304 68 506.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

IGEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IGEL 

(730) Innehaver: 
 C Melchers GmbH & Co, 39/40, Schlachte, 28195, 

BREMEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing equipment and computers, 
especially peripheral data processing equipment, data 
terminals, data input and output equipment for 
computers; all kinds of data network components for 
electronic data processing and data transmission 
included in this class; memory for data processing 
equipment, cards with electronic circuits, interfaces (for 
computers); all kinds of computer programs and software 
included in this class, especially user or application 
software, operating system software, security software, 
software for technical diagnosis and administration of 
computers. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto, especially in the 
field of electronic data processing; industrial analytic and 
research services; design and development of computer 
hardware and software and related technical services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860859 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200510271 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.09 IT MI2004C007091 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVACART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVACART 

(730) Innehaver: 
 Novacart SpA, Via Europa, 1, 23846, GARBAGNATE 

MONASTERO (LECCO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Containers, trays, baking tins and tubs of paper 
material such as paper, thin cardboard or cardboard; 
cooking and baking moulds of paper material; supports of 
paper material for foods such as cakes, sweets and the 
like; goods wrapping paper; paper bags; napkins, under-
pastry doilies, labels, embossed papers, under-ice-cream 
mats, price labels all of paper or paper-based material. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860862 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510272 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.08 DE 304 57 720.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKIN SHUI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKIN SHUI 

(730) Innehaver: 
 Mülhens GmbH & Co KG, Venloer Strasse 241-245, 

50823, KÖLN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860868 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200510273 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.27 EM 4171153 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 iSupport 

(730) Innehaver: 
 GE Fleet Company BV, Europalaan 6, 5203DB, 'S-

HERTOGENBOSCH, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising and publicity; management of 
commercial business; business administration; 
administrative services especially with regard to cars fleet 
management services, leasing and rental of vehicles; 
commercial and business activities necessary to carry out 
the management of car fleets including the organization 
and provision of maintenance services, reparation 
services, reparation of car windows, breakdown 
assistance for vehicles; provision of information and 
guidance related to the services before mentioned. 
 
36 Insurance, in particular car and motorcycle 
insurance; financial affairs; car lease; leasing of vehicles; 
financial services with regard to fleet management 
services; provision of information and guidance related to 
the services before mentioned. 
 
39 Vehicle rental; provision of information and 
guidance concerning the services before mentioned. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860870 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200510274 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Type Face 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Type Face 

(730) Innehaver: 
 Julia Todorow, Goltzstrasse 13a, 10963, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business management for performing artists. 

 
41 Services of a model casting agency and actors 
agency, namely scheduling organisation and design of 
advertising activities for third parties, mannequin services 
for advertising and promotional purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860880 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510275 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLATIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLATIN 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860881 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510276 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALMENDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALMENDA 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860895 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510277 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALMINDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALMINDA 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and disorders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860896 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510278 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZIVELTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIVELTA 

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

SÖDERTÄLJE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment and prevention of cancer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860901 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200510279 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLISPORT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLISPORT 

(730) Innehaver: 
 Pedro & Paulo Araújo Plásticos SA, Lugar de 

Fontanheira, 3720-024, CARREGOSA, PT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Numberplates, of metal. 
 
9 Crash helmets. 
 
11 Headlights; radiator plugs. 
 
12 Baby carriers; mudguards, mudshields, 
handshields, side protectors, brake disc protectors, fork 
protectors, frame protectors, handles; accessories (not 
included in other classes), all for two-wheeled vehicles, 
motorised or not. 
 
21 Bottles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860905 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200510280 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The trademark consists of the word QUIPIZZA written in 

white lowercase printing type with the initial Q in 
uppercase; the design of a circle is superimposed on the 
initial "Q", its top half depicting half of a stylized red sun, 
the bottom half depicting the words "MOZZARELLA DI 
BUFALA" in white uppercase printing type featured 
against a green background; below said semi-circle is the 
word "CAMPANA" (the word Campana concerns the 
origin of the product from the Italian region Campania) in 
green uppercase printing type; at the center of the circle 
is a black buffalo head with white horns; at the left side 
are the words CONSORZIO TUTELA written in blue 
uppercase printing type; below them is a pizza on a white 
plate with tomatoes, mozzarella and basil depicted in red, 
white and green; at the right are the words CON 
MOZZARELLA DI BUFALA "CAMPANA" (the word 
Campana concerns the origin of the product from the 
Italian region Campania) D.O.P. written in white stylized 
lowercase printing type, the initials in uppercase; below 
these words is a brown buffalo-shaped cutting board on 
which there are: a piece of mozzarella, small tomatoes, 
basil leaves resting on an oil cruet depicted in white, red, 
green and yellow; to the left of the cutting board are the 
words: UN' ALTRA STORIA UN ALTRO SAPORE written 
in white stylized lowercase printing type with the initial "U" 
in uppercase; the design is depicted on a blue shaded 
rectangular background with round corners. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Quipizza con Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Consortium Protection of Buffalo Cow Mozzarella 

"Campana (namely by source of Campania which is an 
Italian area); HERE PIZZA with Buffalo Cow Mozzarella 
D.O.P.; another history, another taste. 

(730) Innehaver: 
 Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di 

Bufala Campana, Via Carlo III° n. 128 - scala B, 81020, 
SAN NICOLA LA STRADA (CE), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fresh stretch-type cheese, namely Mozzarella, 

made with buffalo milk. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860911 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200510281 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.09 DE 304 46 038.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Be Yours 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Be Yours 

(730) Innehaver: 
 Peek & Cloppenburg, 6, Mönckebergstrasse, 20095, 

HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leatherware, in particular straps, bags, 
containers (included in this class), and small goods of 
leather, in particular purses, pocket wallets, key wallets, 
umbrellas. 
 
25 Clothing (included knitted, woven and leather 
clothing) for women, men and children, in particular 
outerclothing, underwear, leisure and sports clothing; 
shoes, including boots and slippers, belts. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; demonstration of goods; 
distribution of samples for advertising purposes; 
auctioneering of goods and services; market research. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860917 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510282 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.28 DE 305 11 678.9/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

M75 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 M75 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telephones, mobile phones; accumulators, 
batteries, accessories for mobile phones, namely 
supports, hands-free sets, charging cables, charging 
units, charging stations, headsets, mouse devices, chip 
cards; communication computers; software; cameras. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860920 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510283 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.06 BX 1074975 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESSENTIAL ORGANICS Nutricolors 

(730) Innehaver: 
 Tramedico International BV, Pampuslaan 186, 1382JS, 

WEESP, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Vitamins; mineral and vitamized food 
preparations, food supplements and food concentrates 
for medical use; foodstuffs, food supplements and food 
concentrates, also in the form of pills, tablets, capsules 
and powder for medical/dietetic purposes, including for 
health purposes; syrups and beverages for 
medical/dietetic purposes, including for health purposes. 
 
29 Foodstuffs, food supplements and food 
concentrates, also in the form of pills, tablets, powder and 
capsules, not for medical use and not included in other 
classes. 
 
30 Foodstuffs; food supplements and food 
concentrates, also in the form of pills, tablets, powder and 
capsules, not for medical use and not included in other 
classes. 
 
32 Vegetable juices and fruit juices, vegetable 
drinks and fruit drinks (non-alcoholic); syrups and other 
preparations for making the aforesaid juices and drinks, 
not included in other classes; herbal drinks, not included 
in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860921 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510284 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.17 DE 305 08 889.0/24 
(540) Gjengivelse av merket: 

WIWATEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIWATEX 

(730) Innehaver: 
 Quelle AG, Nürnberger Strasse 91-95, 90762, FÜRTH, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Bags and sport bags, as far as included in this 
class, travelling bags, rucksacks, school bags and school 
satchels. 
 
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, 
sacks (as far as included in this class). 
 
24 Fabrics; non-woven fabrics; fabrics of nylon, 
polyester, acrylic, polyamide, lycra, and/or goretex-
material; cotton fabrics; knitted fabrics; silk fabrics; velvet; 
jute fabrics; woolen fabrics (all aforementioned goods will 
be used especially for wind and water repellent for 
garments, footwear, head gear, bags, travelling bags, 
sport bags, rucksacks, school bags, school satchels and 
tents). 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860924 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200510285 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.15 GB 2380429 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAMBRIDGE Learning 

(730) Innehaver: 
 The Chancellor, Masters and Scholars of the University 

of Cambridge, The Old Schools, CB21TN, CAMBRIDGE, 
GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software; electronic publications; 

electronic books; audio, video and audio-visual 
recordings; pre-recorded CDs, CD-ROMs and DVDs. 
 
16 Periodical publications, magazines and 
journals; books; maps; posters; charters; printed matter; 
instructional and teaching materials (other than 
apparatus). 
 
41 Publication of texts; publication of books; on-
line publication of electronic books and magazines; 
providing on-line electronic publication of electronic 
books (not downloadable). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860926 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200510286 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Infinity 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Infinity 

(730) Innehaver: 
 Rohleder GmbH, Hofer Strasse 25, 95176, 

KONRADSREUTH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather for covering upholstered furniture. 
 
20 Furniture, particularly upholstered furniture as 
well as elements and parts of furniture also upholstered 
and covered by fabric. 
 
24 Textiles and textile goods for home use, 
namely textiles for covers in the form of velour and flat 
fabrics for upholstered furniture, cushion covers, curtains 
and blinds, bed linen, namely bedspreads, bed blankets 
and covers for cushions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860929 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200510287 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.28 IT MI2005C004605 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 The mark consists of a rectangular label with red 

background, containing on the left the word HOT in red 
fancy capital characters, inside of which are represented 
yellow blazes and, on the right, the word ACTION in 
yellow fancy characters, in smaller size in comparison 
with the word HOT, the lettering of which shows a light 
blue shading. Around the word HOT a yellow cloud with 
various shadings is represented. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOT Action 

(730) Innehaver: 
 Perfetti Van Melle SpA, Via XXV Aprile 7, 20020, 

LAINATE MI, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Candies, confectionery, pastry, sweets, 
chewing gums, caramels, chocolate, jellies 
(confectionery), soft candies, ice-cream, lollipops, toffees, 
baked goods, mints, pastilles, licorice, sugar, coffee, 
cocoa. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860937 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200510288 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Robotboy 

(730) Innehaver: 
 Alphanim, 8 avenue des Minimes, 94300, VINCENNES, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
9 Scientific, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments; teaching apparatus 
and instruments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, optical discs, video discs 
and digital video disks; calculating machines; data 
processing apparatus; computers and their peripheral 
devices; computer software; electronic games designed 
for use with a television set; electronic games for 
computer and console; devices for film editing; magnets; 
sunglass holders. 
 
14 Jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, key rings. 
 
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter, 
newspapers, magazines (periodicals), printed 
publications, stationery, bookbinding material; 
photographs; adhesives (adhesive materials for 
stationery and household purposes); artists' materials; 
paint brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching equipment (excluding 
apparatus); plastic materials for packaging; bags, 
sachets, films; printers' type, printing blocks, calendars, 
posters, almanacs, catalogues; graphic prints, comics; 
disposable nappies of paper or cellulose; paper table 
napkins, paper tablecloths, envelopes; books. 
 
21 Household and kitchen utensils and containers 
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used 
in building); glassware, porcelain and earthenware, 
namely glass boxes, vases, tableware, not of precious 
metal, glasses (receptacles), flasks, not of precious 

metal, soap holders. 
 
24 Fabrics for textile use, bed and table covers; 
bath linen (except clothing), table and household linen; 
bed linen; curtains, blinds and textile wall hangings. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games, toys; gymnastics and sports articles 
(except for clothing, footwear and mats); decorations for 
Christmas trees; playing cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860939 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200510290 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.04 EM 4274056 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENGL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENGL 

(730) Innehaver: 
 La Communauté Européenne représentée par la 

Commission Européenne, Rue de la Loi 200, 1049, 
BRUSSEL, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, science, 

agriculture, horticulture and forestry, especially genetic 
sequences such as circular and non-circular plasmids, 
genetic amplification primers, enzymes, in particular 
polymerases and buffers. 
 
9 Scientific apparatus and instruments for 
measuring and cont rolling, especially kits, apparatus and 
instruments for diagnosing and quantifying genetic 
sequences present in biological samples. 
 
42 Scientific and technological services and 
related research and design services, especially services 
for analysing, measuring, controlling, diagnosing and 
quantifying genetic sequences present in biological 
samples. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860952 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510291 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.04 GB 2388541 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANEW ALTERNATIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANEW ALTERNATIVE 

(730) Innehaver: 
 Avon Products Inc, 1345 Avenue of the Americas, 

NY10105-1096, NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Non-medicated toilet preparations; powders, 
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail 
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and 
bath preparations; preparations for the hair; preparations 
for cleaning the teeth, shaving and after-shave 
preparations; perfumes, toilet waters, Eau de Cologne; 
deodorants and anti-perspirants for personal use; toilet 
articles; essential oils; all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or all 
of these items. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860962 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200510293 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MonoQuick 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MonoQuick 

(730) Innehaver: 
 Aesculap AG & Co KG, Am Aesculap-Platz, 78532, 

TUTTLINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical suture material. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860964 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510294 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.27 DK VA 2005 02697 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FLEXA 

(730) Innehaver: 
 Flexa Holding A/S, Øster Bisholtvej 5, 8700, HORSENS, 

DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games and playthings. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860968 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510295 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEDTrix 

(730) Innehaver: 
 Insta Elektro GmbH, Wefelshohler Strasse 35, 58511, 

LÜDENSCHEID, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Connections, electric, especially electrical plug 
and socket device couplings, adapter, socket outlets, 
plugs, terminals for electric lines; branch boxes 
(electricity); junction boxes (electricity); aerials; 
switchboards; alarms; indicators (electro/electronic); 
cover plates for the coverage of electro technical and 
electronic devices; limiters (electricity); computer 
programs, recorded; computer software (recorded); 
choking coils (impedance); anti-interference devices 
(electricity), anti theft warning apparatus; remote control 
apparatus; fire alarms; printed circuits; devices and 
apparatus electric/electronic for house technics and 
building technics by wireless and/or by wire especially via 
an installation bus system in a building and which send 
commands for influencing control, measuring, 
transmission and registration apparatus and devices; 
interfaces especially for house technics and building 
technics; couplers (data processing equipment); lanterns 
(optical); light dimmers (regulators) (electric); 
photometers; control, controlling, regulating, measuring, 
surveillance, commutation and registration devices and 
apparatus especially for house technics and building 
technics; switches, electric/electronic especially 
installation switches, appliance switches, toggle switches, 
rocker switches, rotary switches, pushbutton switches, 
sensor switches, pullcord switches, slide switches and 
multiple switches; integrated circuits; distribution 
consoles (electricity); transmitters of electro/electronic 
signals; smart cards (integrated circuit cards); battery 
chargers (electro); coils (electric/electromagnetic); control 
apparatus; current rectifiers; converters; electric; current 
detectors especially for illumination equipment; sensors 
to recognise movements (movement detectors), noises, 
brightness, gas, smoke, temperature or other physical 
paramters for the application in household and building 
technics, especially to control the illumination and to 
supervise rooms and buildings; transformers (electricity); 
distribution boards (electricity); distribution boxes 
(electricity); timers, especially to control electric 
appliances, illumination equipment, shutters, blinds. 
 
11 Lighting apparatus and installations; lamps 
(electric); light diffusers; guard devices for lighting. 
 
37 Electric appliance installation and repair, repair 
and maintenance of the goods mentioned above. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860971 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200510296 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 DE 305 22 589.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANTOPRAZOLE The Complete PPI 

(730) Innehaver: 
 ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467, 

KONSTANZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations namely for the 
treatment of gastro-intestinal diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860974 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200510297 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.09 DE 305 06 940.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTENSE BOSS 

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

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

 3 Cosmetics; fragrant body care preparations, 
preparations for the cleaning, care and beautification of 
the skin, scalp and hair; toilet soaps, perfumery, essential 
oils; deodorants for personal use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860984 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200510299 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 beyerdynamic 

(730) Innehaver: 
 Beyer Dynamic GmbH & Co, Theresienstraße 8, 74072, 

HEILBRONN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical and electronic apparatus and 
instruments for low current technology, namely for 
information, high-frequency and control technology; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and images; microphones, headphones, 
headphone-microphone combinations, wireless high 
frequency transmission apparatus, wireless control 
apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0860991 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510301 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.27 BX 1070429 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 aswin lite 

(730) Innehaver: 
 ADP Inc Delaware Corp, One ADP Boulevard, NJ07068, 

ROSELAND, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs and software and more 
specifically specialized software for management, 
research, inventory control, accounting, stock 
management, order management, billing, communication, 
appraisal and assessment in the automotive sector; 
computer programs for running Internet and extranet 
systems in the automotive sector; equipment for 
processing, transmitting and storing automotive sector 
databases. 
 
35 Advertising and promotion in particular in the 
automotive sector; business management; commercial 
business organisation and management consulting; 
public relations; business administration services; 
computer file management; assistance and consulting in 
advertising and promotion, marketing and commercial 
communications in the automotive sector. 
 
38 Services of provision of access to web site 
portals and linking systems, providing access to 
electronic communications networks and databases used 
in indexing and organisation of data for Internet and 
Intranet. 
 
41 Training services in the computing sector and 
more specifically for software specialised in the 
automotive sector. 
 
42 Computing services, consulting, design, 
testing, research, technical support and maintenance 
services concerning computing and specifically for 
specialised software for the automotive sector; computer 
support services, for specialised software for the 
automotive sector; web site design, authoring, 
maintenance and hosting services; services of 
specialised information, advice and assistance on 
optimisation and securement of Internet and intranet 
computer networks concerning the motor vehicle 
industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861009 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200510306 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

REGENAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGENAT 

(730) Innehaver: 
 Regenat USA Holdings Corp, 17 High Street, CT06851, 

NORWALK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 40 Recycling of wood waste, forestry wood 
remnants and discarded materials; water treatment 
services in the nature of cleansing water of pollutants and 
contaminants; electricity generation services to generate 
electricity for others from the recycling of wood waste, 
forestry wood remnants and discarded materials and 
from cleansing of water of pollutants and contaminants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861260 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510354 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.09 FR 04 3 311 875 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILENTDRIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILENTDRIVE 

(730) Innehaver: 
 Gates SAS, Z.I. Louvres, 2 La Briqueterie, 95380, 

LOUVRES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Timing belts for land vehicle engines; timing 
belts for machines and motors use in industrial 
applications; sprockets and pulleys, as parts of engines, 
machines or motors. 
 
12 Land vehicle components, including timing 
belts and sprockets for use with timing belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861266 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510358 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Silver Elephant BLEND TYPE FULL FLAVOR 

The mark contains a plant and an elephant. 
(730) Innehaver: 

 Changde Cigarette Factory, No. 199, Dong Ting Road 
West, 415000, CHANGDE, HUNAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861284 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200510364 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 DE 304 43 565.1/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

MACOMASS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACOMASS 

(730) Innehaver: 
 Macomass Verkaufs AG, Schwalbenrainweg 46, 63741, 

ASCHAFFENBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for commercial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; masterbatches based on thermoplastics, for 
use in the plastics and rubber industry. 
 
17 Thermoplastic materials in the form of powder, 
liquids, pellets, spheres or pastes for the plastics and 
rubber industry, for the automotive and electrical industry; 
synthetic resins and plastic materials in the form of 
powders, liquids, pellets, spheres or pastes. 
 
35 Procurement services for third parties 
(procurement of goods and services for other 
companies); order acceptance, delivery order service and 
invoicing, also within the scope of e-commerce; operation 
of an import and export agency; auctioneering, also via 
the Internet; preparation of accounts; preparation of 
statistics; business management and administration; 
preparation of abstracts of accounts; publication of 
advertising texts; organisation and conducting of 
advertising events; organisation of fairs and exhibitions 
for economical and advertising purposes; business 
organisation consultancy; price determination for goods 
and services; invoicing for electronic ordering systems; 
sales promotion (for third parties); mediation of trade and 
business contacts, also via the Internet; demonstration of 
goods for advertising purposes; presentation of goods 
and services for advertising purposes; advertising; 
advertising through brochures; advertising on the Internet 
for third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.09 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861286 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200510365 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kingdom Under Fire: Heroes 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Kingdom Under Fire: Heroes 

(730) Innehaver: 
 Phantagram Co Ltd, 5Fl., Nam-Kyung Building, 8-2 Sam-

Sung Dong, KANG-NAM GU, SEOUL, KR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for games, console (video) game 
software, on-line games (downloadable software), on-line 
games for PCs (downloadable software), on-line games 
for consoles (downloadable software), computer 
software, recorded computer programs, recorded game 
programs, recorded PC game programs, recorded 
console game programs, downloadable PC game 
programs, downloadable console game programs, mouse 
pads, animated game software, video game cartridges. 
 
41 Game services provided on-line (from a 
computer network), subtitling, digital imaging services, 
radio entertainment, rental of PC game programs, rental 
of video game programs, on-line game services, 
production and distribution of motion pictures, on-line 
console game services, video tape editing, production 
and distribution of films, disc recording, music 
composition services, television entertainment, providing 
of amusement centers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861321 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200510377 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.25 CH 537488 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYGENTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HYGENTIC 

(730) Innehaver: 
 Ciba Specialty Chemicals Inc, Klybeckstrasse 141, 4057, 

BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry and science; 
chemicals with antimicrobial properties used in industry; 
antimicrobes for preserving pharmaceutical and cosmetic 
preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861332 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510378 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 7-POOVE 

Numeral "7", with one English word, namely "poove", 
along with three Chinese characters and a figure. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Qibohui. 

(730) Innehaver: 
 Fujian Province Nan' An City HongHui Shoes Co Ltd, 

Industry Area, Jiudu Town, NAN' AN CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Shoes; sports shoes; slippers; football shoes; 

gymnastic shoes; running shoes; shoes for mountain 
climbing (with metal nails); rain boots; sandals; boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861335 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510380 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.15 JP 2005-065352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CoOlmetec 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, 

Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases including high blood pressure, 
congestive heart failure, diabetic nephropathy, 
atherosclerosis and stroke, being available by doctor's 
prescription only and being for oral administration in 
tablet form only. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861344 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510382 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.02 EM 004268637 
(540) Gjengivelse av merket: 

PETRUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PETRUS 

(730) Innehaver: 
 Petrus Insurance Company Ltd, P.O. Box 708, 

GIBRALTAR, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861373 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510389 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.01 DK VA 2004 04757 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAMCOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAMCOS 

(730) Innehaver: 
 Damcos A/S, Åderupvej 41, 4700, NÆSTVED, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Actuators, machines, motors and engines (not 

for land vehicles), including hydraulic machines, engines 
and motors, hydraulic control devices for machines, 
engines and motors, valves, including pressure reducing 
valves (machine parts). 
 
9 Nautical apparatus and instruments; weighing, 
measuring, signalling, control, checking, monitoring and 
alarm apparatus and instruments, including such 
apparatus and instruments for control of marine systems; 
computer hardware and computer software for use in 
connection with control, checking and monitoring of in 
particular tankers, transducers, amplifiers, parts of and 
accessories (not included in other classes) for all the 
aforesaid goods; sensors; levelling instruments; radars. 
 
11 Level controlling valves in tanks. 
 
37 Installation, repair and maintenance of 
actuators, machines, motors and engines (not for land 
vehicles), including hydraulic machines, engines and 
motors, hydraulic control devices for machines, engines 
and motors, nautical apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signalling, control, checking, 
monitoring and alarm, including such apparatus and 
instruments for control of marine systems, computer 
hardware for use in connection with control and 
monitoring of in particular tankers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861374 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200510390 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 B BINSWANGER 

(730) Innehaver: 
 Binswanger International Ltd, Two Logan Square, 

PA19103-2759, PHILADELPHIA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Commercial and industrial real estate services, 
namely, real estate brokerage services for the acquisition 
and disposition of property, management of corporate 
real estate assets, real estate management, investment 
advisory services, consulting services in the field of real 
estate relocation, appraisal and financial valuation of 
personal property and real estate, advisory services 
concerning the leasing of real estate, real estate 
development. 
 
37 Supervision of building construction, and 
residential and commercial building construction in the 
field of real estate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861380 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510392 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADDOMAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LADDOMAT 

(730) Innehaver: 
 Termoventiler i Ulricehamn AB, Nolhagavägen 12, 

52393, ÅSUNDEN, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrical and optical apparatus and 
instruments and apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision); apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus, fire appliances, self-measuring 
distribution pumps for fuel, automatic adjusting apparatus 
for electric accumulators, thermostats. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; heating plants, 
heating boilers, also thermostats, control valves and 
circulation pumps hereof, including electrical radiators, 
heat accumulators. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861384 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200510393 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.18 AT AM 1096/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIPAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIPAL 

(730) Innehaver: 
 Taurus International SA, 48, rue de Bragance, 1255, 

LUXEMBURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Goods of metal, not included in other classes, 
especially tinplate packings, metal packaging containers, 
packing foils of metal, especially aluminum foils. 
 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines except for land vehicles; machine coupling and 
transmission components except for land vehicles. 
 
16 Paper, cardboard and goods made of these 
materials, not included in other classes, especially 
corrugated cardboard pallets; small bags, envelopes and 
bags for packaging made of paper or plastic, packaging 
sheets of plastic, plastic bubble packs for packaging 
purposes, sheets of reclaimed cellulose for wrapping, 
packaging materials made of starches; viscose sheets for 
wrapping; extensible plastic cling film for palletization; 
plastic packaging material not included in other classes. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made of these materials not included in other 
classes especially small bags, envelopes and bags for 
packaging made of gum; products made of semi-
processed plastics; packing, stopping and insulating 
materials. 
 
20 Goods not included in other classes of wood, 
cork and their substitutes or of plastics, especially 
packaging containers and pallets of plastics. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861396 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510396 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 CH 535357 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPORTISCA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPORTISCA 

(730) Innehaver: 
 Tiara-Teppichboden AG Urnäsch, Schwägalpstrasse 

111, 9107, URNÄSCH, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 27 Floor coverings, particularly artificial turf. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861398 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200510397 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.26 CH 537549 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMEGA DE VILLE CONNOISSEUR
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OMEGA DE VILLE CONNOISSEUR 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 OMEGA DE VILLE CONNOISSEUR 

(730) Innehaver: 
 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd), Jakob-Stämpfli-

Strasse 96, 2502, BIEL/BIENNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861403 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510398 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 FR 04/3.330.935 
(540) Gjengivelse av merket: 

METEOFACTORY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METEOFACTORY 

(730) Innehaver: 
 MFI SAS, 9, rue Michel Labrousse, 31000, TOULOUSE, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Creation and maintenance of Web sites for 
others; weather forecasting services; rental of computer 
software; installation of computer software; updating of 
computer software; computer software design; 
maintenance of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861425 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510400 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.29 US 78661123 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Chevron 

(730) Innehaver: 
 Chevron Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, CA94583, 

SAN RAMON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Service station services; auto repair and 
maintenance services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861429 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200510402 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.17 SE 2005/04446 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROPELLERHEAD SOFTWARE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROPELLERHEAD SOFTWARE 

(730) Innehaver: 
 Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, 

11863, STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software; computer hardware; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and images. 
 
15 Musical instruments. 
 
42 Design and development of software; providing 
information, advice and consultancy services in the field 
of computer software; creation and licensing of computer 
software; technological services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861454 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200510408 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YU LANG ZHONG 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 YU LANG ZHONG. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IMPERIAL DOCTOR. 

(730) Innehaver: 
 Li Zuxiong, Yingmingluduan, Zhongxiangonglu, 

SHATOUZHEN, NANHAI, GUANGDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines for human purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; cachets for pharmaceutical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; depuratives; medicines for veterinary 
purposes; insect repellents; wadding for medical 
purposes; dental impression materials. 
 
30 Essences for foodstuffs (except etheric 
essences and essential oils); coffee; tea; sugar; sweets; 
monosodium glutamate; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); cookies; millet 
porridge; cereal preparations; instant noodles; dried 
cereal flakes; soya flour; tapioca flour for food; powder for 
edible ices; cooking salt; soya sauce; condiments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.08 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861464 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200510410 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NTV 

(730) Innehaver: 
 Open joint-stock company NTV Broadcasting Company, 

9, Tverskoi boulvard, 103104, MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound recording carriers; compact discs 
(audio-video); slides; cinematographic films; video films; 
computer programmes (programs), recorded; operative 
service programs for computers; programs recorded for 
computers; magnetic data media. 
 
16 Printed matter; printed publications. 
 
35 Advertising; television advertising; advertising 
materials issue; publicity material rental; publicity 
columns preparation; dissemination of advertising matter; 
direct mail advertising; publication of publicity materials; 
statistical information; commercial information agencies; 
opinion polling; professional business consultancy. 
 
38 Communications; computer aided transmission 
of messages and images, including Internet system use; 
communications by computer terminals; message 
sending; e-mail; communication-satellite service; radio 
broadcasting; radiotelephony; television broadcasting; 
telecommunications; rental of telecommunication 
equipment; computing time rental; computing time rental 
for database access. 
 
40 Typography; printing; editing and preparing 
material for printing. 
 
41 Production and rental of videotape films, films, 
sound recordings; providing recreation facilities and 
entertainment; entertainment information; preparing of 
television programs, shows, radio programs; operating 
lotteries; organization of competitions (education or 
entertainment); interpreter service. 
 
42 Web site services, namely designing a web site 
that features information regarding companies, forums, 
TV programmes and weather forecasting; computer 
software design; legal services; research works; industrial 
and graphic arts designing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861467 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200510411 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HTB 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 NTV. 

(730) Innehaver: 
 Open joint-stock company NTV Broadcasting Company, 

9, Tverskoi boulvard, 103104, MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound recording carriers; compact discs 
(audio-video); slides; cinematographic films; video films; 
computer programmes (programs), recorded; operative 
service programs for computers; programs recorded for 
computers; magnetic data media. 
 
16 Printed matter; printed publications. 
 
35 Advertising; television advertising; advertising 
materials issue; publicity material rental; publicity 
columns preparation; dissemination of advertising matter; 
direct mail advertising; publication of publicity materials; 
statistical information; commercial information agencies; 
opinion polling; professional business consultancy. 
 
38 Communications; computer aided transmission 
of messages and images, including Internet system use; 
communications by computer terminals; message 
sending; e-mail; communication-satellite service; radio 
broadcasting; radiotelephony; television broadcasting; 
telecommunications; rental of telecommunication 
equipment; computing time rental; computing time rental 
for database access. 
 
40 Typography; printing; editing and preparing 
material for printing. 
 
41 Production and rental of videotape films, films, 
sound recordings; providing recreation facilities and 
entertainment; entertainment information; preparing of 
television programs, shows, radio programs; operating 
lotteries; organization of competitions (education or 
entertainment); interpreter service. 
 
42 Web site services, namely designing a web site 
that features information regarding companies, forums, 
TV programmes and weather forecasting; computer 
software design; legal services; research works; industrial 
and graphic arts designing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861476 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510413 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.09 FR 05 3 345 789 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPTURE ANTI-TACHE D-30 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAPTURE ANTI-TACHE D-30 

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior SA, 33, avenue Hoche, 75008, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cosmetics, namely creams, lotions, gels, 
emulsions for face, body, and hands; cosmetics for 
removing brown spots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861479 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200510414 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FINCA LA TALLADA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FINCA LA TALLADA 

(730) Innehaver: 
 Reserva Olivarera del Sureste SL, Partida Algorós P.1 nº 

176, 03293, ELCHE, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and dairy products, edible 
oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments); spices, ice for refreshment. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; animal foodstuffs, malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861486 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200510417 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.22 CH 532392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURAL LE COULTRE 

(730) Innehaver: 
 Natural le Coultre SA, Avenue de Sécheron 6-8, 1202, 

GENÈVE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Apparatus for locomotion by rail, air, water and 
land; vehicles; trucks, skips. 
 
35 Business management; business 
administration; obtaining certificates for cultural property, 
sales of works of art, sales by auction, investigations. 
 
36 Customs clearance of goods for third parties, 
financing and insurance services, safety vault services. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
packaging of works of art; brokerage operations in the 
field of transport and national and international 
chartering; logistics services relating to transport and 
shipping including via computer networks. 
 
41 Organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; services provided by venues 
exhibiting works of art. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861491 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510419 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.07 SE 2004/05772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PokerRoom.com 

(730) Innehaver: 
 Ongame e-selutions AB, Dragarbrunnsgatan 50, 75320, 

UPPSALA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Business administration relating to poker 
games for several players (multiplayer-poker), poker 
game places for several players (poker communities), 
casino games on-line and other sorts of games via the 
Internet and through other digital media; business 
administration relating to games. 
 
41 Arranging and organization of poker games for 
several players (multiplayer-poker), poker game places 
for several players (poker communities), casino games 
on-line, and other sorts of games for several players and 
games via the Internet and through other digital media; 
game services, provided via the Internet and through 
other digital media, concerning poker games for several 
players (multiplayer-poker), poker game places for 
several players (poker communities), casino games on-
line and other sorts of games; information concerning 
games; education; instruction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861495 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200510420 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIWA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIWA 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and 
devices for recording, emission, transmission, reception, 
reproduction and processing of sounds, signals, 
characters and/or images; electrotechnical and electronic 
devices for recording, processing, sending, transmission, 
switching, storage and output of messages and data; 
data processing programs. 
 
37 Installation, fitting, servicing, maintenance for 
the purposes of monitoring, cleaning and repair of plants 
and facilities pertinent to electrical engineering, 
electronics, computer science, precision mechanics and 
mechanical engineering. 
 
42 Development, generation and renting of data 
processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861504 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200510422 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SensiFoot 

(730) Innehaver: 
 BSN Medical GmbH & Co KG, Quickbornstrasse 24, 

20253, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Orthopedic hosiery; medical compression and 
support stockings, tights and socks; medical hosiery, in 
particular socks for diabetics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861508 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200510423 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERCO 

(730) Innehaver: 
 Erco Leuchten GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507, 

LÜDENSCHEID, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Building ceilings of metal, in particular louvered 
ceilings, signboards of metal. 
 
9 Software for lighting engineering apparatus and 
installations; light-control and regulating apparatus, 
current drain rails, luminous signs. 
 
11 Lighting apparatus and parts therefor, included 
in this class. 
 
19 Signs, including road signs. 
 
37 Maintenance of lighting engineering apparatus 
and installations. 
 
42 Planning of lighting engineering installations, in 
particular object-related light planning; conducting of light 
calculations, simulation of lighting situations, design of 
lighting engineering installations, creating software for 
data processing, in particular in the field of lighting 
engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861511 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200510424 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INCLUDIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INCLUDIS 

(730) Innehaver: 
 Comtas Software Consulting GmbH, Schopenhauer 

Straße 27, 14467, POTSDAM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software. 
 
42 Development of software for retrieval and 
evaluation of operational data for industrial machines and 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861513 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200510425 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.14 DE 305 08 376.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 All in 2 

(730) Innehaver: 
 Rational AG, Iglinger Strasse 62, 86899, 

LANDSBERG/LECH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparatus for cooking and/or steam generating 
for the treatment and preparation of food in commercial 
kitchens; parts of the aforementioned goods included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861514 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510426 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.03 GB 2383496 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 i COMMAND 

(730) Innehaver: 
 B&W Group Ltd, Dale Road Worthing, BN112BH, 

WORTHING, WEST SUSSEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; remote control 
apparatus; radio frequency transmitters and receivers; 
apparatus for remote control of audio/video apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861515 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510427 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.02 FR 04 3283960 
(540) Gjengivelse av merket: 

KANA BEACH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KANA BEACH 

(730) Innehaver: 
 Kana Beach SAS, ZA Pen Ar Menez, 29280, LOCMARIA 

PLOUZANÉ, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Diving suits, wet suits, undergarments for 
diving; diving gloves, diving masks, earplugs for divers, 
protective helmets for sports; optical goods; spectacles; 
sunglasses; spectacle frames; spectacle cases; 
spectacle lenses. 
 
14 Precious metal jewellery; rings, earrings, 
bracelets, watches, watchstraps; fashion jewellery (not of 
precious metal); rings, earrings, bracelets, watchstraps; 
watches; smokers' articles of precious metals, namely 
cigar boxes, cigarette boxes, smokers' ashtrays, cigar 
cases, cigarette cases, snuffboxes, match boxes. 
 
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery purposes); printed matter; 
stationery; instructional or teaching material (except 
apparatus); pencils; drawing sets; instruction manuals, 
training in the field of gliding sports; plastic materials for 
packaging, namely plastic packaging bags, sachets, films 
and sheets; sachets (envelopes, small bags) for 
packaging (made of paper); packages and/or packaging 
cartons; posters; advertisement boards of paper or 
cardboard; albums; stickers (stationery items); pads 
(stationery); calendars; exercise books; notebooks; 
catalogues; printed matter; newspapers; prospectuses; 
publications, including publications in the field of gliding 
sports; bookbindings; bookbinding material; indexes; 
periodicals; postcards, agendas, personal organisers, 
schooling organizers, folders, covers, binders; writing 
products, including pens, felt-tip pens, pencil sharpeners, 
rubber erasers, glue, rulers. 
 
18 Leather products for school use; beggar's bags, 
pen cases; key cases (leather goods); mobile phone 
cases (leatherware); cases for spectacles (leatherware); 
document holders; wallets; school satchels and bags; 
purses; small suitcases; business cases; rucksacks; 
school satchels; bags for campers; bags for climbers; 
beach bags; shopping bags; travelling trunks; travelling 
bags; wheeled bags; garment bags for travel; boxes of 
leather or imitation leather; travelling sets; unfitted vanity 
cases; bands of leather or imitation leather; straps of 
leather or imitation leather or leatherboard; collars for 
animals made of leather or imitation leather; clothing for 
animals; leashes; muzzles, animal skins, hides, trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery; handbags, sports bags other than 
those adapted for their contents, card cases (wallet), 
purses (not of precious material); goods of leather or 
imitation leather (excluding cases adapted to the 
products for which they are intended, gloves and belts); 
blankets for horses; sunshades. 
 
25 Coveralls for water sports (other than diving), in 
particular coveralls for surfing, windsurfing or water 
skiing; bodysuits, shorts for water sports (other than 
diving), T-shirts for water sports (other than diving); 
clothes, bathing clothes, in particular bathing suits 
(undergarments), bathing caps, swimming trunks, bathing 

suits, bathing T-shirts, bathing sandals, bath slippers; 
headbands; belts; headgear of leather or textile; leather 
or textile caps; hats; socks; shoes (except orthopaedic 
shoes)) made of leather or textile, football boots, beach 
footwear, skiing shoes, sports shoes, gymnastic shoes; 
slips (underwear); ear muffs; espadrilles; gloves 
(clothing); underwear; anti-sweat underwear; sportswear 
(other than diving). 
 
28 Skateboards; sailboards; surfboards; 
rollerskates; elbow guards (sports articles), knee guards 
(sports articles), shin guards (sports articles); water skis, 
surf skis; playing cards. 
 
34 Smokers' articles of precious metals, namely 
lighters for smokers. 
 
41 Competition organising services (education or 
entertainment) with prize awards; organisation and 
holding of competitions (education and entertainment), 
educational tests, games, exhibitions for cultural or 
educational purposes, sports competitions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861516 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200510428 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 LI 13548 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERISTOFF 

(730) Innehaver: 
 Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490, VADUZ, 

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound, video and data recordings; apparatus 
and instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; compact discs, digital 
versatile discs (DVDs), pre-recorded video and audio 
cassettes; digital audio and video compressed files and 
JPEGs; sunglasses; cases for sunglasses. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes; 
glasses and tumblers all being drinking vessels; jugs, not 
of precious metal. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
41 Entertainment, sporting and cultural activities. 
 
43 Services for providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861521 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200510429 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.21 LI 13517 
(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: 
 Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490, VADUZ, 

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); wines, 
spirits and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861778 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510652 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLISSCOTTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLISSCOTTI 

(730) Innehaver: 
 Cold Standard Inc, 9525 Northeast 32nd Street, 

WA98004, CLYDE HILL, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Ice cream confections. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861806 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200510670 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.20 AT AM 2668/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

KTM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KTM 

(730) Innehaver: 
 KTM-Sportmotorcycle AG, Stallhofner Straße 3, 5230, 

MATTIGHOFEN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Radiators for motor vehicle engines; chains, 
fans and cylinders for motors, rear silencers, exhaust 
silencers, cylinder heads. 
 
9 Clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against 
accidents; anti-glare goggles, sunglasses; leather kidney 
belts for protection against accidents. 
 
12 Bicycles, motorcycles, light motorcycles, 
scooters, mopeds, as well as their parts, namely motors 
for land vehicles, saddles for bicycles and motorcycles, 
saddle covers for bicycles and motorcycles, tyres, 
wheels, rims, brake linings, brake discs, fairings, luggage 
carriers for vehicles, cases for luggage adapted for use 
with motorcycles, saddlebags adapted for use with 
bicycles and motorcycles and tank bags adapted for use 
with motorcycles, stands, mudguards, spoilers, rear parts 
of vehicles, rearview mirrors, fuel tank caps, fuel tanks, 
seating benches, ignition covers. 
 
14 Key fobs. 
 
16 Cases for driving licences. 
 
18 Goods made of leather and imitations of 
leather, especially saddlebags (leatherware), sports 
bags, bum bags, wallets, backpacks, bags, travel bags; 
umbrellas, parasols. 
 
25 Clothing, especially t-shirts, polo-shirts, 
sweatshirts, blousons, jackets, pullovers, shirts, parkas, 
trousers, overalls, gloves, gloves for motorcyclists, 
clothing for motorcyclists (included in this class), 
underwear, socks. 
 
37 Maintenance and repair of motor vehicles. 
 
41 Entertainment; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861818 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510674 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.16 FR 05 3 341 518 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORATO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORATO 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric motors, motor reducers for operating 
blinds, shielding elements, curtains, shutters, windows, 
ventilation hatches, locks, doors, garage doors, gates, 
barriers and grills. 
 
9 Electrical or electronic apparatus and 
instruments to control, remotely control operating motors 
for blinds, shielding elements, curtains, shutters, 
windows, ventilation hatches, locks, doors, garage doors, 
gates, barriers and grills; electrical or electronic 
apparatus and instruments to control, remotely control 
lighting apparatus; electrical or electronic apparatus and 
instruments for surveillance and alarm purposes and their 
control devices for the protection of persons, goods and 
buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861819 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510675 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.16 FR 05 3 341 521 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVOLVIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVOLVIA 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric motors, motor reducers for operating 
blinds, shielding elements, curtains, shutters, windows, 
ventilation hatches, locks, doors, garage doors, gates, 
barriers and grills. 
 
9 Electrical or electronic apparatus and 
instruments to control, remotely control operating motors 
for blinds, shielding elements, curtains, shutters, 
windows, ventilation hatches, locks, doors, garage doors, 
gates, barriers and grills; electrical or electronic 
apparatus and instruments to control, remotely control 
lighting apparatus; electrical or electronic apparatus and 
instruments for surveillance and alarm purposes and their 
control devices for the protection of persons, goods and 
buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861875 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510686 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.07 GB 2386295 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITYDRIFTER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CITYDRIFTER 

(730) Innehaver: 
 Alfred Dunhill Ltd, 30 Duke Street, St James's, 

SW1Y6DL, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Horological and chronometric instruments; 
clocks, watches; watch straps, watch bracelets; jewellery, 
cuff links, tie bars, tie pins; shirt and collar studs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.14 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861927 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200510694 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.26 EM 3950714 
(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: 
 Givenchy, 3, avenue George V, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Jewelry including rings, key rings, earrings and 

ear clips, cuff links, bracelets, charms, brooches, 
necklaces, tie pins, ornaments, medallions; timepieces 
and chronometric apparatus and instruments including 
watches, watch cases, alarm clocks; nutcrackers of 
precious metals, their alloys or coated therewith, 
candlesticks of precious metals, their alloys or coated 
therewith, jewelry boxes of precious metals, their alloys 
or coated therewith. 
 
18 Leather and imitation leather; traveling bags, 
traveling sets (leather goods), trunks and suitcases, 
garment bags for travel, vanity cases, backpacks, 
shoulder bags, handbags, attaché cases, document 
holders and briefcases of leather, clutch bags, wallets, 
purses, key cases, card cases; umbrellas. 
 
25 Clothing and underwear including sweaters, 
shirts, T-shirts, lingerie, belts (clothing), scarves, 
neckties, shawls, vests, skirts, raincoats, overcoats, 
suspenders, trousers, denim trousers, pullovers, dresses, 
jackets, sashes for wear, gloves, tights, socks, bathing 
suits, bath robes, pajamas, nightgowns, shorts, pocket 
squares (clothing); shoes, boots, slippers; headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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(111) Int.reg.nr: 0861984 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510704 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLIN 

(730) Innehaver: 
 Tomasz Górczynski PPHU SOLARIS, ul. Parzew 19, 99-

423, BIELAWY, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, bathing suits, bathing trunks, beach 
clothes, headgear for wear, underclothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 25/06, 2006.06.19 
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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.: 0470951 
(210) Søknadsnr.: 200506943 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.03 
 

(540) Gjengivelse av merket 

V. GANDIA 
(730) Innehaver: 

 Vicente Gandia Pla SA, Ctra. Cheste a Godelleta, s/n, 
46370 CHIVA - VALENCIA, ES 

 Innsiger: 
 Gancia SpA , Corso Liberta, 70, 14053 CANELLI (AT), IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 0751902 
(210) Søknadsnr.: 200507070 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.03 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Droga Kolinska Zivilska industrija dd, Kolinska ulica 1, 
1544 LJUBLJANA, SI 

 Innsiger: 
 Podravka Prehrambena Industrija dd , Ante Starcevica 

32, 48000 KOPRIVNICA, HR 
 Innsigers fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 0820938 
(210) Søknadsnr.: 200403376 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.03.27 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 General Biscuits Belgie NV, De Beukelaer-Pareinlaan 1, 
2200 HERENTALS, BE 

 Innsiger: 
 House of Prince A/S , Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, 

DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0842068 
(210) Søknadsnr.: 200501985 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.03 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR 
 Innsiger: 
 Stiefel LAB Inc , DE , US 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 0851837 
(210) Søknadsnr.: 200506651 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.03 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Panther Martin SrL, Via Pietro Colletta, 65, 20137 
MILANO, IT 

 Innsiger: 
 Harrison Hoge Industries Inc , 19 North Columbia Street, 

Suite 1, NY11777 PORT JEFFERSON, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 0852860 
(210) Søknadsnr.: 200507034 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.10 
 

(540) Gjengivelse av merket 

GASTRO 
(730) Innehaver: 

 Coop Norden AB, Box 21, 10120 STOCKHOLM, SE 
 Innsiger: 
 Emile Henry ,  MARCIGNY, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 231635 
(210) Søknadsnr.: 200502398 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.03 

(540) Gjengivelse av merket 

I-WEAR 
(730) Innehaver: 

 Workmaster Scandinavia AS, Njårdsvei 7 A, 1412 
SOFIEMYR, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Workmaster Scandinavia AS , Njårdsvei 7 A,1412 

SOFIEMYR, NO 
 Innsiger: 
 IC Companys A/S , Raffinaderivej 10, 2300 

KØBENHAVN S, DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 231789 
(210) Søknadsnr.: 200504340 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.04.10 

(540) Gjengivelse av merket 

GONUTS 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL60093-
2758 NORTHFIELD, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland,0134 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Société des Produits Nestlé SA , 1800 VEVEY, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 232136 
(210) Søknadsnr.: 200506218 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2006.05.02 
 

(540) Gjengivelse av merket 

SUNSHINE LILY 
(730) Innehaver: 

 Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022-7499 
NEW YORK, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Eli Lilly and Co , Lilly Corporate Center, IN46285 

INDIANAPOLIS, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0719168 
(210) Søknadsnr.: 199910502 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2000.04.17 
 

(540) Gjengivelse av merket 

T-SWITCH 
(730) Innehaver: 

 Hermstedt AG, Carl-Reuther-Strasse 3, D-68305 
Mannheim, DE 

 Innsiger: 
 Deutsche Telekom AG , Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 

BONN, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat etter behandling  i 2. avd: 
 Registreringen opprettholdes 
  

 
(111) Reg.nr.: 0728174 
(210) Søknadsnr.: 200102961 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2002.02.04 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 ROISSY-
CHARLES-DE-GAULLE, FR 

 Innsiger: 
 e-track AS , Postboks 5284 Majorstua, 0303 Oslo, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen ble trukket under behandling i 2.avd. 

Registreringen opprettholdes. 
  

 

(111) Reg.nr.: 229318 
(210) Søknadsnr.: 200412395 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.11.21 
 

(540) Gjengivelse av merket 

BELVITA 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL60093-
2758 NORTHFIELD, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
 Innsiger: 
 AS Forma , Postboks 4644, Solfienberg, 0506 OSLO, NO
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 229797 
(210) Søknadsnr.: 200500957 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.12.05 
 

(540) Gjengivelse av merket 

BELVITA 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL60093-
2758 NORTHFIELD, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Forma AS , Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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(111) Reg.nr.: 229994 
(210) Søknadsnr.: 200410912 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.12.19 
 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Aqua Expert AB, Mårdvägen 7, 35245 VÄXJÖ, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Lillehammer Vannbehandling , Postboks 3023,2611 
LILLEHAMMER, NO 

 Innsiger: 
 3M Co , 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 

ST.PAUL, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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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.: 113001 
(151) Reg.Dato.: 1983.01.27 
(180) Reg. utløper: 2013.01.27 
(210) Søknadsnr.: 19812700 
(220) Inndato: 1981.10.05 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

LØVSTEK 
 

(571) Beskrivelse av merket:  
LØVSTEK 

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

(740) Fullmektig: 
Oslo Patentkontor AS 
Postboks 7007 Majorstua 
0306 OSLO 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse 29 Hele klassene. 
Klasse 31 Hele klassene. 

(450) Kunngj. reg. dato: 25/06/96, 2006.06.19 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0758241 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200108431  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Royalty Bugaboo GmbH 
Schmidgasse 3 
6300 ZUG 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Vehicles such as baby carriages, buggies, 
strollers, bicycles, scooters, trailers meant to be 
attached to bicycles for transporting children or 
products, golf carts, parts and accessories for all 
aforementioned products, not included in other classes, 
such as vehicle seats for children and bicycle seats. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0811203 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200310324  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Innovatherm Prof Dr Leisenberg GmbH & Co KG 
Roter lohweg 22 
D-35510 Butzbach 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
9 Process computers for industrial kilns and 
industrial dryers; equipment for controlling the plasticity 
and moisture of ceramic masses; measurement and 
control equipment as well as measurement and control 
equipment for the ceramics, steel, construction 
materials and aluminium anode industries; software, in 
particular for the ceramics, steel and aluminium anode 
industries. 
 
11 Firing systems and regulating accessories for 
kilns, in particular for anode kilns, tunnel kilns and 
chamber retorts in the ceramics industry as well as for 
zinc fuming furnaces; oil and gas pulsed burners, oil 
and gas high-speed burners; kilns, in particular anode 
kilns, and dryers and their components for the ceramics 
and construction materials industries as well as for the 
aluminium anode and steel industries. 
 
42 Services of an engineer, namely architectural 
design, computer systems analysis, consultation in 
environment protection, designing of machines, 
apparatus, instruments (including their parts) or 
systems composed of such machines, apparatus and 
instruments for the ceramics, construction materials, 
steel and aluminium anode industries. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0812800 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200311217  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Kägi Fret AG 
Loretostrasse 52 
CH-9620 Lichtensteig 
CH 
Valora Holding AG 
Bahnhofplatz 10 
3011 BERN 
CH 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
30 Snacks essentially made with flour of Swiss 
origin. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0814807 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200400087  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Burberry Ltd 
18/22 Haymarket 
SW1Y4DQ LONDON 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, 
cosmetic preparations for the teeth, soaps, anti-
perspirants, eau de cologne and toilet water, essential 
oils, shaving preparations, potpourri; none of the 
foregoing goods for use with hair. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0816034 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200400962  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Interaction-Connect SA 
54 Boulevard Napoléon 1 
2210 LUXEMBOURG 
LU 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cleaning 
preparations, polishing preparations and stain 
removers; abrasives; soaps, all these goods for 
computers and their peripheral devices. 
 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, 
not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printing type; 
printing blocks; office requisites (except furniture); office 
requisites (except printed matter). 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; sponges; metal scouring 
pads; metal scouring pads impregnated with 
detergents; rags for cleaning, rags for cleaning 
impregnated with detergents; instruments for cleaning 
purposes; all such goods for computers and their 
peripheral devices. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0820306 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200403156  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Leatherman Tool Group Inc 
P.O. Box 20595 
OR97294 PORTLAND 
US 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
8 Multiple- function folding hand tool comprising 
two or more of the following tool elements - scissors, 
pliers, knife, screwdriver, saw, file, can opener, awl, 
tweezers, bottle opener and cork puller. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0822988 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200404751  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Orly International Inc 
9309 Deering Avenue 
CA91311 CHATSWORTH 
US 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Nail care preparations; body care 
preparations, namely, hand lotion, body lotion, foot 
cream, skin scrub and body scents. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0823827 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200405278  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Choice Hotels International Inc 
10750 Columbia Pike 
MD20901 SILVER SPRING 
US 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
39 Online travel reservation and booking 
services. 
 
43 Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services; online hotel and motel reservation 
services. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0861182 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200510341  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Chapman Entertainment Ltd 
1 Thomton Road, Wimbledon Village 
SW194NB LONDON 
GB 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bath foam; bath oil; bath salts; bubble baths; 
cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; 
deodorants for personal use; hair gel; hair preparations; 
make-up removing preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail varnish and polishes; 
preparations for cleaning the teeth; preparations for use 
in the bath or shower; shampoo; shower gel; skin care 
preparations; soap; talcum powder; toiletries. 
 
9 Animated cartoons; audiovisual recordings; 
cameras; cinematographic films; computer software 
concerned with children's education and entertainment; 
electric computer games adapted for use with video 
apparatus or television receivers; electronic 
publications; electronic colouring books and posters; 
electronic greetings cards; films; games software; 
interactive educational games for use with video 
apparatus or television receivers; interactive 
entertainment software for use with computers; 
interactive graphics screens; interactive video software; 
mouse pads; pre-recorded media including video tapes 
and cassettes, compact discs (CDs), audio cassette 
tapes, digital versatile discs (DVDs), video game 
cartridges and computer discs; pre-recorded compact 

interactive discs; protective helmets for sports; 
sunglasses and spectacle frames; water wings, pool 
rings. 
 
14 Articles of precious metal and their alloys, 
and articles coated with precious metal and their alloys, 
not included in other classes; cases of precious metal 
or coated therewith; cigarette and cigar cases of 
precious metal or coated therewith; cuff links, brooches, 
bracelets, bangles, earrings, pendants, medallions, 
trinkets, charms, rings, watch straps, tie pins, 
ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins; 
horological and chronometric instruments; jewellery, 
precious stones; money clips, belt buckles, badges, 
coasters, serving trays, goblets, jewellery boxes, key 
fobs, key rings and key chains, all of precious metal or 
coated with precious metal; ornaments, statuettes and 
figurines of precious metal or precious stone, or coated 
therewith; plates of precious metal or coated therewith; 
watches and clocks. 
 
16 Activity books; address books; albums; 
autograph books; binders; book markers; books; 
calendars; cartoons; cases, holders and stands for 
pens, pencils, pastels and crayons; comics; colouring 
books; decalcomanias; diaries; document files and 
boxes for stationery and papers; drawing books, pads, 
pens and pen sets; easels; embroidery, sewing and 
knitting patterns; folders for stationery and papers; glue; 
greeting cards; ink; magazines; modelling clay; 
newsletters; note books and pads; paper party hats; 
party invitations; pencil sharpeners; pens, paint boxes, 
paintbrushes, pastels, crayons, pencils; post cards; 
printed pictures and posters; printed publications and 
printed matter; rubber erasers; rulers; scrap books; 
stationery; stencils; stickers and transfers; tablecloths, 
mats, napkins of paper; teaching materials; trading 
cards; wrapping paper; writing pads and paper; 
modelling compounds. 
 
18 Athletic bags; back packs; bags; beach bags; 
bum bags; coin purses; diaper bags; duffle bags; 
handbags; key cases; luggage; school bags; suitcases; 
synthetic fabric lunch bags; tote bags; umbrellas; vanity 
cases (not fitted); wallets. 
 
20 Cake decorating kits consisting of plastic 
cake decorations; drinking straws; pillows; sleeping 
bags; toy boxes. 
 
21 Bathroom accessories; bottles, glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or 
beverage; bowls; glassware, porcelain and 
earthenware; hair brushes/combs; household and 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith); infant cups; metal cake pans, cookie 
cutters; money boxes; mugs; piggy banks; plates; 
portable baby baths; potties. 
 
24 Banners; bed and table covers; bed linen; 
bed spreads; blinds of textile; bunting flags; coasters of 
table linen or of textile; curtains; cushion covers; textiles 
for embroidery or sewing; face towels; handkerchiefs; 
household linen; loose furniture coverings; sheets, 
pillow cases, duvet covers; table linen; table mats (not 
of paper); table napkins; textiles and textile goods, not 
included in other classes; textiles for making into 
cushions and cushion covers; throws (furniture 
coverings); towels; traced cloth for embroidery; wall 
hangings of textile. 
 
25 Clothing; footwear; headgear. 
 
28 Action figures; action figure accessories and 
environments; bubble-making wand and solution sets 
(toys); balloons; balls; battery-operated action toys; 
board games; building blocks; building games; card 
games; Christmas tree ornaments and decoration; 
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clothes for dolls or soft toys; doll accessories; dolls; 
doll's prams; games; gymnastic and sporting articles; 
hand puppets; infant rattles; infant action crib toys; 
jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles; toy masks; 
mobiles; model vehicles; modelling apparatus to work 
with modelling compound (playthings); craft sets 
(playthings); novelties for parties; party favours in the 
nature of small toys; playing cards; plush toys; puppets; 
puzzles; ride-on toys; sandboxes (playthings); slides, 
inflatable swimming pools, bath toys, pool toys, water 
squirting toys; skateboards, ice skates, snow skis, flying 
discs, hockey sticks, snow sleds; soap bubbles; soft 
sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; toy 
cookware; toy figures; toy tools, toy tool belts, toy hard 
hats; toy vehicles; toys; hand-held electronic games 
apparatus; toy tricycles. 
 
29 Apple sauce, fruit sauce; beans, preserved; 
candied fruit, snacks, jams, jellies, fruit jellies; edible 
oils and fats; fish, meat, poultry and game; food 
products made from fish; fruit toppings; meat extracts; 
milk and milk products, yoghurt, cheese; preserved 
nuts; peanut butter; pickles; potato chips; potato crisps; 
preserved, dried, cooked and canned fruits and 
vegetables; raisins; salads except macaroni, rice and 
pasta salad; soups. 
 
30 Bread; breakfast cereals, cereal bars, muesli, 
cornflakes, processed cereals; chocolate syrups and 
chocolate toppings; flour and preparations made from 
cereals; ginger bread; golden syrup; honey; ice cream 
and frozen confections, frozen yoghurt; ketchup; 
marshmallows; mayonnaise; mustard; pancakes; pasta; 
pastries and confectioneries; chocolate; candies, candy 
bars; biscuits, cookies; cakes; crackers; rusks; pies; 
pizzas; ravioli; salt; sandwiches; sauces; snack mix 
consisting primarily of crackers, pretzels, nuts and/or 
popped popcorn; spices; sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; tea, coffee, cocoa, beverages with 
cocoa and chocolate base; treacle; vinegar; salad 
dressings. 
 
32 Frozen fruit drink concentrates; fruit drinks 
and fruit juices; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; sweetened powdered drink mixes. 
 
41 Amusement arcade services; amusement 
parks; book publishing; children's entertainment and 
education services; electronic games provided via the 
Internet; electronic publication services; fan clubs; film 
production; live performances and personal 
appearances by a costumed character (entertainment); 
organisation of competitions; provision of on-line 
electronic publications; provision of online information 
relating to entertainment and/or education; radio 
programme production; stage shows; television 
programme production; TV entertainment services; 
none of the aforesaid relating to cosmetics, fragrances 
or award ceremonies. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0864108 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200511670  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

ROPIMEX R. OPEL GmbH 
Bildstocker Str. 12 
66538 NEUNKIRCHEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; deodorants for personal use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
 
5 Disinfectants; deodorants (other than for 
personal use). 

 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials; furniture 
especially made for medical purposes. 
 
40 Treatment of materials; coating of surfaces 
with disinfecting or deodorizing preparations. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0867475 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200513105  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Häfele GmbH & Co KG 
Adolf-Häfele-Straße 1 
72202 NAGOLD 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
6 Building materials, metal building fittings, 
furniture, window and door fittings; metal fittings, locks 
and handles for household and kitchen apparatus; door 
locks. 
 
19 Building fittings, furniture, window and door 
fittings; all the above goods not of metal. 
 
20 Fittings, locks and handles for household and 
kitchen apparatus; door locks, all the above goods not 
of metal and included in this class. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 25/06/96, 2006.06.19 
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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.: 173892 
(151) Reg.dato: 1996.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.06.06 

(210) Søknadsnr: 19943424 
(220) Inndato: 1994.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
malmer; støpejern, støpejern for hydraulikk, for hygiene/-
renhold, for offentlige gjennomfartsveier, for bygningner, 
stengeplugger for renseåpninger og mannhulldeksler, 
gittere, hetter laget av støpejern, støpejernsdeksler for 
telekommunikasjonsrom, ornamental- og 
dekorasjonsstøpejern, skilt av metall,  benkeben, 
pullerter, markeringspæler, grense/merkepæler av metall, 
støpejern, stål, rustfritt stål, gavlanisert stål eller 
aluminium, kurver av metall, bakplater i kaminer laget av 
støpejern, modulstøpjernsdeksler for avløpsrenner og 
trakter, materialer av metall for jernbanespor, innretninger 
for tilpassing av spesielt fluidtette eller ikke-fluidtette 
kammer laget av duktilt støpejern, stål, rustfritt stål, 
galvanisert stål, aluminium. 

  
 
(111) Reg.nr.: 229318 
(151) Reg.dato: 2005.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.15 

(210) Søknadsnr: 200412395 
(220) Inndato: 2004.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELVITA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse 29 Nøttestenger og -plater, proteinstenger og -
plater, fruktstenger og -plater, yoghurtstenger og -plater.  
Klasse 30 Kaffe, te, kjeks, småkaker og kaker, 
kjeksstenger og -plater, småkakestenger og -plater, 
kakestenger og -plater, kjeks, sjokolade, konfektyrer og 
snacksstenger og -plater, inkludert 
frokostblandingsstenger og -plater, frokoststenger og -
plater, muslistenger og -plater, godteristenger og -plater.  
Klasse 32 Fruktjuicer, juicer og vann.  
 

  
 

(111) Reg.nr.: 229797 
(151) Reg.dato: 2005.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.30 

(210) Søknadsnr: 200500957 
(220) Inndato: 2005.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELVITA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; 
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; 
is; ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser), herunder 
lette ferdigretter hovedsakelig bestående av pasta eller 
ris, i form av en sandwich eller salat; drikker (ikke opptatt 
i andre klasser), herunder kaffebaserte drikker.  
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
(111) Reg.nr.: 191828 
(151) Reg.Dato.: 1998.08.06 
  
 
(111) Reg.nr.: 224886 
(151) Reg.Dato.: 2004.11.18 
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Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0638352 0641262 0651113 0653941 0501194 0501945 
0502037 0651182A 0655397 0655879 0656391 0657073 
0660545 0661532 0662397 0668396 0652334 0306193 
0192359 0501773 0503611 0654149 0655203 0655394 
0655395 0655613 0659112 0659272 0667743 0668538 
0671428 0671429 0192311 0501787 0654987 0655170  
0655396 0655905 0656388 0656389 0656393 0656797 
0657071 0657689 0659303 0659337 0659731 0661974 
0190687 0192519 0502876 0502877 0504693 0655209 
0655331 0655783 0655943 0656390 0656740 0656742 
0657908 0659796 0674372 0502832 0653247 0659123 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0643587 0644705 0645268 0645872 0645988 0652801 
0652802 0645405 0645734 0645947 0646333 0646591 
0649154 0645425 0646051 0646552 0650413 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0844232 0760800 0732728 0759125 0815095 0658683 
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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.: 101739, 171779 
(730) Tidligere innehaver: 
 Imi Norgren Inc, Littleton, CO 80120-1663, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Norgren Inc, CO80120-1661 LITTLETON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 101918, 204907 
(730) Tidligere innehaver: 
 B BURAGO SPA MILANO, IT 

B Burago SpA, Via Spallanzani, 15, I-20129 Milano, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 G. Invest SrL, Via Privata Maria Teresa, 11 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 119323 
(730) Tidligere innehaver: 
 Disys Corp, ON TORONTO, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 Dicon Holdings Inc, 20 Steelcase Road West, ONL3R1B2 

MARKHAM, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 124919 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pennwell Publishing CO, 1421 South Sheridan Road, 

OK74112 TULSA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Pennwell Corp, 1421 South Sheridan Road, OK74112 

TULSA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126230 
(730) Tidligere innehaver: 
 Huron Graffenstaden, SA, Illkirch-Graffenstaden, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Huron Graffenstaden SA, 156 Route de Lyon, 67400 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 128122 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ehco-Klm Kleding NV HAAKSBERGEN, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Kwintet KLM Kleding NV, Strootsweg 16, 7547RX 

ENSCHEDE, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 130379, 188652 
(730) Tidligere innehaver: 
 North Sails Group Inc, 9 Research Drive, Suite 2, Milford, 

CT 06460, US 
(740) Ny Innehaver: 
 North Sails Group LLC, 9 Research Drive, Suite 2, 

CT06460 MILFORD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 131771 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rib Loc International LTD, Hong Kong, CN 
(740) Ny Innehaver: 
 Rib Loc Australia Pty Ltd, 587 Grand Junction Road, 

SA5094 GEPPS CROSS, AU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 138837 
(730) Tidligere innehaver: 
 Svein-Erik Andersen., Landåslien 17, 5097 Bergen, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Morgans AS, Munkedamsveien 53 B, 0250 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Morgans AS, Munkedamsveien 53 B, 0250 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 146015 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nycomed Pharma Holding AS, Postboks 614 Skøyen, 

0212 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 157899 
(730) Tidligere innehaver: 
 Consensus ASA, Postboks 4644 Torshov, 0405 Oslo, NO
(740) Ny Innehaver: 
 Evercom AS, Ullern Allè 28, 0381 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Consensus ASA, Postboks 4644 Torshov, 0405 Oslo, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 161259 
(730) Tidligere innehaver: 
 CIE Francaise d'Electro-Chimie SA OUTARVILLE, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Olympia Investissement, 17, rue Dupin, 75006 PARIS, 

FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 161632, 185674 
(730) Tidligere innehaver: 
 Valora AG MUTTENZ, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 PCK-Holding AG, Sonnenwiesenstrasse 2, 8280 

KREUZLINGEN, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 163725 
(730) Tidligere innehaver: 
 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG, 

Metro-Strasse 1, 40235 DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG, Am 

Tannenwald 2, 66459 KIRKEL, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 167780 
(730) Tidligere innehaver: 
 Polistil SrL MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 G. Invest SrL, Via Privata Maria Teresa, 11 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173291 
(730) Tidligere innehaver: 
 ATOS, Lisieux, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 ATOS, Route de Courtonne, 14100 GLOS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173483 
(730) Tidligere innehaver: 
 daTax Software AS, Postboks 130, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Mamut ASA, Pilestredet 75C, 0354 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173591, 175465 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nu Skin International Inc, 75  West Center Street, 

UT84601 PROVO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 NSE Products Inc, 75 West Center, UT84601 PROVO, 

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

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173654 
(730) Tidligere innehaver: 
 Orion-yhtymä OY, Pl 65, 02101 ESBO, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Lumene OY, Lasikuja 2, 02780 ESBO, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 173857 
(730) Tidligere innehaver: 
 WHIRLPOOL EUROPE BV, Veldhoven, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Whirlpool Europe BV, Heerbaan 50-52, 4817VB BREDA, 

NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 173984 
(730) Tidligere innehaver: 
 MAMMUT Erhvervsbeklædning A/S, Næstved, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Mammut Work Wear A/S, Tekstilbuen 1, 4700 

NÆSTVED, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174061 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mercury Interactive Corp, Sunnyvale, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Mercury Interactive Corp, 379 North Whisman Road, 

CA94043 MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 174102 
(730) Tidligere innehaver: 
 Wired Ventures, Inc, CA SAN FRANCISCO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Lycos Inc, 100 Fifth Avenue, MA02451 WALTHAM, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174293 
(730) Tidligere innehaver: 
 Monsanto Co, 800 North Lindbergh Boulevard - 04 E, 

MO63167 SAINT LOUIS, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Metabolix Inc, 21 Erie Street, MA02139-4260 

CAMBRIDGE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174495 
(730) Tidligere innehaver: 
 Peppercorn A/S  

Jyllandsgade 30  
SØNDERBORG 6400 
DK 

(740) Ny Innehaver: 
 Peppercorn A/S, Kokbjerg 29C, 6000 KOLDING, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174790 
(730) Tidligere innehaver: 
 Geac Enterprise Solutions Inc, Atlanta, GA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Extensity Inc, 66 Perimeter Center East, GA30346 

ATLANTA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175051 
(730) Tidligere innehaver: 
 C & A Mode & Co, Bleichstrasse 20, 40211 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 C & A Mode KG, Bleichstrasse 20, 40211 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 175066 
(730) Tidligere innehaver: 
 National Instruments Corp, Austin, TX, US 
(740) Ny Innehaver: 
 National Instruments Corp, 11500 N.Mopac Expressway, 

TX78759 AUSTIN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175303 
(730) Tidligere innehaver: 
 RECAMIC SA, AG, Limited GRANGES-PACCOT, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Compagnie Generale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie, 12 cours Sablon, 63040 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 09, FR 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175554, 198130 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fevang Kjøtt AS, 3058 Solbergmoen, NO 

FEVANG KJØTT AS, Gamle Riksvei 162, 3058 
Solbergmoen, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Fevang Pålegg og Bacon AS, 3058 SOLBERGMOEN, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175618 
(730) Tidligere innehaver: 
 Wyeth Holdings Corp, Five Giralda Farms, NJ07940-

0874 MADISON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Wyeth, Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON, 

US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175729 
(730) Tidligere innehaver: 
 Thermo Technik Dimplex GmbH, Kulmbach, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Glen Dimplex Deutschland GmbH KULMBACH, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176046, 176047, 175996, 175005 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sega Enterprises Ltd, Tokyo, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 144-0043 

TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176500 
(730) Tidligere innehaver: 
 Enso Fine Papers OY, Kanavaranta 1, SF-00160 

Helsinki, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Stora Enso Fine Papers OY, Kanavaranta 1, 00160 

HELSINGFORS, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 177720 
(730) Tidligere innehaver: 
 Acer Inc, Hsinchu Science Based Industrial Park, TW 
(740) Ny Innehaver: 
 Acer Inc, 7F, No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd TAIPEI 

TAIWAN R.O.C., TW 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 178220 
(730) Tidligere innehaver: 
 Raisio Yhtymä OYJ, Raisionkaari 55, 21200 RAISIO, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Raisio OYJ, Raisionkaari 55, 21200 RAISIO, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 178941 
(730) Tidligere innehaver: 
 Labyrint Marketing AS, Postboks 214, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Skanlab AS, Postboks 166, 1650 SELLEBAKK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 179528 
(730) Tidligere innehaver: 
 Schouten Industries BV, 12 Burgstraat, NL-4283 GG 

Giessen, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Acatris Specialities Holding BV, Burgstraat 12, 4283GG 

GIESSEN, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181291 
(730) Tidligere innehaver: 
 CYCLEUROPE, Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Cycleurope AB, Birger Svensson väg 28, 43282 

VARBERG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 187223 
(730) Tidligere innehaver: 
 Labyrint Development AS, Postboks 214, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Skanlab AS, Postboks 166, 1650 SELLEBAKK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 188437, 188438, 183426, 183427, 183428, 

216159 
(730) Tidligere innehaver: 
 Aldo Group International AG, Schulweg 7, CH- 6317 

Oberwill/Zug, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Aldo Group international AG, Lindenstrasse 8, 6340 

BAAR, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 189836 
(730) Tidligere innehaver: 
 HHS Handels AG (HHS Trading Ltd), Ringstrasse 2, CH-

8603 Schwerzenbach, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Swiss Beauty AG, Bildstrasse 34, 9030 ABTWIL, CH 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 1905335 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fiskeforsyningen AS, Mølstrevåg, 5550 Sveio, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Provide Florø AS, Hamnegata 1, 6900 FLORØ, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 192821 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alliance Capital Management LP, 1345 Av. of the 

Americas, New York, NY 10105, US 
(740) Ny Innehaver: 
 AllianceBernstein LP, 1345 Avenue of the Americas, 

NY10105 NEW YORK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 193399 
(730) Tidligere innehaver: 
 Z:optikk, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Optikk Norge AS, O.H. Bangsvei 51, 1322 HØVIK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 197549 
(730) Tidligere innehaver: 
 Agricola Las Delicias Limitada, Carmen Sylva 2322, 

providencia SANTIAGO, CL 
(740) Ny Innehaver: 
 Vinedos y Bodegas Córpora SA, AVda. Andrés Bello 

2777, Floor 28. Of.2801, Las Condes SANTIAGO, CL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202117 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Freeman Cosmetic Corp, Scottsdale, AZ, US 
(740) Ny Innehaver: 
 pH Beauty Labs LLC, 10474 Santa Monica Boulevard, 

Suite 300, CA90025 LOS ANGELES, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 208214, 204346 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli & C SpA, Via  G.Negri 10, 20123 MILANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Viale Sarca, 222, 

20126 MILANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 210109 
(730) Tidligere innehaver: 
 Neutrogena Corp, 5760 West 96 Street, CA90045 LOS 

ANGELES, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 214851 
(730) Tidligere innehaver: 
 DMU SUB,Inc, FL MIAMI, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Niles Audio Corp, FL MIAMI, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 215208 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cycleurope Romylly SA, 193, Rue Gabriel Peri, F-10103 

Romylly sur Seine, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Cycleurope AB, Birger Svensson väg 28, 43282 

VARBERG, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 217091, 228641 
(730) Tidligere innehaver: 
 Provis Ltd, 5 Livingstone Boulevard Hamilton 

International Technology Park, G72OBP BLANTYRE, GB
(740) Ny Innehaver: 
 Daysoft Ltd, 5 Livingstone Blvd, Hamilton International 

Technology Park, G720BP BLANTYRE, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 224199 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bonitas Eiendom AS, Beddingen 14, 7014 Trondheim, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Bonitas Næringsmegling AS, Kjøpmannsgt. 52, 7011 

TRONDHEIM, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bonitas Eiendom AS, Beddingen 14, 7014 Trondheim, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 231044 
(730) Tidligere innehaver: 
 Islamic Relief, 19 Rea Street South, B56LB 

BIRMINGHAM, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, B56LB 

BIRMINGHAM, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 23259, 34789, 91718, 99451 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nils Hansen Sølvvarefabrikk AS, Postboks 6123 

Etterstad, 0602 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Bordsølv AS, Postboks 6544 Etterstad, 0606 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Nils Hansen Sølvvarefabrikk AS, Postboks 6123 

Etterstad, 0602 Oslo, NO 
  
 



 overdragelser 2006.06.19 - 25/06

 

158 
 

(111) Reg.nr.: 47556, 47685 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elektro-Mechanik GmbH, Wendenerhütte, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 EMG Automation GmbH, Industriestrasse 1, 57482 

WENDEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 68514 
(730) Tidligere innehaver: 
 Allis-Chalmers CORP, West Allis, WI, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Allis-Chalmers Energy Inc, 5075 Westheimer, TX 

HOUSTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 84993 
(730) Tidligere innehaver: 
 LAVETRA GmbH OFFENBACH A. M., DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Scala Grosshandel GmbH & Co KG, Schossbergstr. 23, 

65201 WIESBADEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 97558 
(730) Tidligere innehaver: 
 M & B Marchi e Brevetti SrL FABRIANO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 M & B Marchi e Brevetti SrL, Via San Filippo, 2, 60044 

FABRIANO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsr: 200010943, 200305456, 200305457, 

200305458, 200305459, 200305461, 
200306959, 200309554, 200404271, 
200404272, 200404291, 200407922, 
200407923, 200502499, 200505828, 
200505829, 200505830, 200505831, 
200513540, 200513938, 200514562 

(111) Reg. nr. /  
Int. reg. nr: 

0802091, 0802092, 0802093, 
0802095, 0802097, 0804785, 
0809608, 0822249, 0822250, 
0822247, 0828519, 0828520, 
0843130, 0850396, 0850397, 
0850398, 0850399, 0868643, 
0869422, 0870750 

(730) Innehaver : Nemiroff Intellectual Property 
Establishment 
Städtle 31 
9490 VADUZ 
LI 

(791) Lisenstager: Nemiroff Holdings Ltd 
5 Themistocles Dervis Street, 
Elenion Building, 2nd floor 
1066 NICOSIA 
CY 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Exclusive 
 Lisens inngått: 2006/05/16  
   
 
 
 
(210) Søknadsr: 200508014, 200508307 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
0855326,0855916 

(730) Innehaver : BV Koninklijke Van Kempen & 
Begeer 
Zilverstraat 40 
2718RK ZOETERMEER 
NL 

(791) Lisenstager: Brand Loyalty International BV 
Het Zuiderkruis 1 
5215MV 'S-HERTOGENBOSCH 
NL 

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Sole 
 Lisens inngått: 2006/05/17  
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 204907 
(210) Søknadsnr.: 19771303, 200003514 
(730) Innehaver: G. Invest SrL, Via Privata Maria 

Teresa, 11 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 125984 
(210) Søknadsnr.: 19844000 
(730) Innehaver: The Horizon Biscuit Company Ltd, 

28 The Green, Kings Norton, 
Birmingham B38 8SD, England, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 126230 
(210) Søknadsnr.: 19852257 
(730) Innehaver: Huron Graffenstaden SA, 156 Route 

de Lyon, 67400 ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN, FR 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 128122 
(210) Søknadsnr.: 19854670 
(730) Innehaver: Kwintet KLM Kleding NV, 

Strootsweg 16, 7547RX 
ENSCHEDE, NL 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161259 
(210) Søknadsnr.: 19926514 
(730) Innehaver: Olympia Investissement, 17, rue 

Dupin, 75006 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163725 
(210) Søknadsnr.: 19930186 
(730) Innehaver: PRAKTIKER Bau- und 

Heimwerkermärkte AG, Am 
Tannenwald 2, 66459 KIRKEL, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173291 
(210) Søknadsnr.: 19932248 
(730) Innehaver: ATOS, Route de Courtonne, 14100 

GLOS, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 173483 
(210) Søknadsnr.: 19945052 
(730) Innehaver: Mamut ASA, Pilestredet 75C, 0354 

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

LUNDAMO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174293 
(210) Søknadsnr.: 19933203 
(730) Innehaver: Metabolix Inc, 21 Erie Street, 

MA02139-4260 CAMBRIDGE, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174872 
(210) Søknadsnr.: 19950477 
(730) Innehaver: Degussa Construction Polymers 

GmbH, Dr Albert-Frank-Strasse 32, 
83308 TROSTBERG, DE 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175303 
(210) Søknadsnr.: 19951539 
(730) Innehaver: Compagnie Generale des 

Etablissements Michelin - Michelin & 
Cie, 12 cours Sablon, 63040 
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, 
FR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 187223 
(210) Søknadsnr.: 19968282 
(730) Innehaver: Skanlab AS, Postboks 166, 1650 

SELLEBAKK, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 193399 
(210) Søknadsnr.: 199802092 
(730) Innehaver: Optikk Norge AS, O.H. Bangsvei 51, 

1322 HØVIK, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 204346 
(210) Søknadsnr.: 200001963, 200002862 
(730) Innehaver: Prysmian Cavi e Sistemi Energia 

SrL, Viale Sarca, 222, 20126 
MILANO, IT 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 210109 
(210) Søknadsnr.: 200101842 
(730) Innehaver: Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NJ08933 NEW 
BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 48711 
(210) Søknadsnr.: 59906 
(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The 

Heath, Runcorn, Cheshire WA7 
4QG, England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 48712 
(210) Søknadsnr.: 59907 
(730) Innehaver: Ineos Chlor Ltd, P O Box 14, The 

Heath, Runcorn, Cheshire WA7 
4QG, England, GB 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 68514 
(210) Søknadsnr.: 86582 
(730) Innehaver: Allis-Chalmers Energy Inc, 5075 

Westheimer, TX HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
 
125206 2016.05.29 

125220 2016.05.29 

125257 2016.05.29 

125286 2016.05.29 

125353 2016.06.05 

125358 2016.06.05 

125390 2016.06.05 

125413 2016.06.12 

125491 2016.06.19 

125500 2016.06.19 

125505 2016.06.19 

125605 2016.06.26 

125613 2016.06.26 

125686 2016.07.03 

125757 2016.07.10 

125764 2016.07.10 

125782 2016.07.17 

125786 2016.07.17 

125825 2016.07.24 

125835 2016.07.24 

125916 2016.07.31 

125984 2016.08.07 

126008 2016.08.07 

126178 2016.08.21 

126192 2016.08.21 

126221 2016.08.28 

126226 2016.08.28 

126241 2016.08.28 

126298 2016.09.04 

126318 2016.09.04 

126418 2016.09.11 

126467 2016.09.18 

126536 2016.09.25 

126595 2016.09.25 

126645 2016.10.09 

126646 2016.10.09 

126862 2016.10.30 

126990 2016.11.13 

127051 2016.11.20 

127079 2016.11.20 

127080 2016.11.20 

127183 2016.12.04 

128850 2017.05.27 

170741 2016.01.04 

170916 2016.02.01 

171072 2016.02.15 

171703 2016.03.28 

172716 2016.05.02 

173095 2016.05.15 

173288 2016.05.23 

173385 2016.05.23 

173386 2016.05.23 

173412 2016.05.23 

173507 2016.05.30 

173550 2016.05.30 

173575 2016.05.30 

173592 2016.05.30 

173594 2016.05.30 

173604 2016.05.30 

173654 2016.05.30 

173676 2016.06.06 

173682 2016.06.06 

173694 2016.06.06 

173695 2016.06.06 

173712 2016.06.06 

173729 2016.06.06 

173741 2016.06.06 

173771 2016.06.06 

173799 2016.06.06 

173825 2016.06.06 

173849 2016.06.06 

173850 2016.06.06 

173853 2016.06.06 

173854 2016.06.06 

173856 2016.06.06 

173857 2016.06.06 

173882 2016.06.06 

173890 2016.06.06 

173892 2016.06.06 

173906 2016.06.06 

173912 2016.06.06 

173941 2016.06.06 

173974 2016.06.06 

173985 2016.06.06 

174000 2016.06.06 

174028 2016.06.06 
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(111) Reg.nr 
 
 

     (180) Registreringen utløper: 

174029 2016.06.06 

174063 2016.06.13 

174071 2016.06.13 

174079 2016.06.13 

174104 2016.06.13 

174107 2016.06.13 

174108 2016.06.13 

174120 2016.06.13 

174127 2016.06.13 

174144 2016.06.13 

174145 2016.06.13 

174154 2016.06.13 

174155 2016.06.13 

174170 2016.06.13 

174182 2016.06.13 

174183 2016.06.13 

174214 2016.06.13 

174244 2016.06.13 

174278 2016.06.20 

174306 2016.06.20 

174319 2016.06.20 

174361 2016.06.20 

174407 2016.06.20 

174417 2016.06.20 

174424 2016.06.20 

174433 2016.06.20 

174441 2016.06.20 

174442 2016.06.20 

174529 2016.06.27 

174540 2016.06.27 

174590 2016.06.27 

174693 2016.06.27 

174694 2016.06.27 

174712 2016.06.27 

174756 2016.06.27 

174757 2016.06.27 

174759 2016.06.27 

174760 2016.06.27 

174808 2016.07.04 

174829 2016.07.04 

174899 2016.07.04 

174905 2016.07.04 

174906 2016.07.04 

174907 2016.07.04 

174908 2016.07.04 
      

(111) Reg.nr: 
 
 

     (180) Registreringen utløper: 

174959 2016.07.04 

174966 2016.07.04 

174967 2016.07.04 

175000 2016.07.04 

175005 2016.07.04 

175008 2016.07.04 

175020 2016.07.04 

175021 2016.07.04 

175028 2016.07.04 

175045 2016.07.04 

175077 2016.07.04 

175081 2016.02.15 

175158 2016.07.11 

175185 2016.07.11 

175228 2016.07.11 

175243 2016.07.11 

175244 2016.07.11 

175247 2016.07.11 

175249 2016.07.11 

175278 2016.07.11 

175280 2016.07.11 

175309 2016.07.11 

175350 2016.07.18 

175351 2016.07.18 

175359 2016.07.18 

175365 2016.07.18 

175366 2016.07.18 

175385 2016.07.18 

175386 2016.07.18 

175404 2016.07.18 

175450 2016.07.18 

175509 2016.07.18 

175517 2016.07.18 

175569 2016.07.18 

175591 2016.07.18 

175610 2016.07.18 

175614 2016.07.18 

175645 2016.07.18 

175683 2016.07.18 

175732 2016.07.25 

175765 2016.07.25 

175768 2016.07.25 

175769 2016.07.25 

175770 2016.07.25 

175797 2016.07.25 
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(111) Reg.nr: 
 
 

     (180) Registreringen utløper: 

175821 2016.07.25 

175822 2016.07.25 

175855 2016.07.25 

175858 2016.07.25 

175913 2016.07.25 

175914 2016.07.25 

175915 2016.07.25 

175946 2016.07.25 

175962 2016.07.25 

175971 2016.07.25 

175988 2016.07.25 

175996 2016.07.25 

176020 2016.08.01 

176046 2016.08.01 

176047 2016.08.01 

176051 2016.08.01 

176071 2016.08.08 

176111 2016.08.08 

176137 2016.08.08 

176138 2016.08.08 

176157 2016.08.08 

176183 2016.08.15 

176214 2016.08.15 

176234 2016.08.15 

176248 2016.08.15 

176275 2016.08.22 

176308 2016.08.22 

176327 2016.08.22 

176350 2016.08.22 

176351 2016.08.22 

176356 2016.08.22 

176364 2016.08.22 

176394 2016.08.22 

176414 2016.08.22 

176421 2016.08.29 

176427 2016.08.29 

176454 2016.08.29 

176575 2016.09.05 

176588 2016.09.05 

176597 2016.09.05 

176632 2016.09.05 

176646 2016.09.05 

176749 2016.09.19 

176767 2016.09.19 

176863 2016.09.19 
      

(111) Reg.nr: 
 
 

    (180) Registreringen utløper: 

176901 2016.09.26 

176963 2016.09.26 

177053 2016.10.03 

177121 2016.10.03 

177122 2016.10.03 

177129 2016.10.03 

177130 2016.10.03 

177131 2016.10.03 

177132 2016.10.03 

177134 2016.10.03 

177246 2016.10.10 

177247 2016.10.10 

177259 2016.10.10 

177270 2016.10.10 

177276 2016.10.10 

177387 2016.10.17 

177403 2016.10.17 

177620 2016.10.24 

177660 2016.10.31 

177674 2016.10.31 

177689 2016.10.31 

177727 2016.10.31 

177785 2016.11.07 

177830 2016.11.07 

177956 2016.11.14 

177975 2016.11.14 

178177 2016.11.21 

178331 2016.11.28 

178333 2016.11.28 

178355 2016.11.28 

178388 2016.11.28 

178436 2016.12.05 

180035 2017.02.20 

33908 2016.07.06 

34360 2016.07.17 

34507 2016.09.03 

34516 2016.11.06 

34557 2016.11.30 

34558 2016.11.30 

35304 2016.11.16 

35503 2016.10.30 

37292 2016.10.30 

37638 2016.05.07 

48333 2016.06.15 

48459 2016.07.21 
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(111) Reg.nr: 
 
 

    (180) Registreringen utløper: 

48515 2016.06.09 

48711 2016.07.30 

48712 2016.07.30 

48835 2016.10.03 

50040 2016.06.13 

50585 2016.10.26 

69130 2016.06.02 

69192 2016.06.08 

69302 2016.06.23 

69442 2016.07.05 

69500 2016.07.05 

69641 2016.07.28 

70284 2016.10.06 

70416 2016.11.10 

70792 2016.12.22 

96573 2016.05.26 

96653 2016.06.10 

96709 2016.06.17 

96714 2016.06.17 

96769 2016.06.24 

96817 2016.07.08 

96832 2016.07.08 

96860 2016.07.08 

96877 2016.07.08 

96882 2016.07.08 

96900 2016.07.15 

97014 2016.08.05 

97093 2016.08.26 

97185 2016.09.09 

97383 2016.10.14 

97388 2016.10.14 

97870 2016.12.22 

98410 2017.03.03 

98478 2017.03.10 
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