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(111) Registreringsnummer 
(151)  Registreringsdato 
(210)  Søknadsnummer 
(220)  Inngivelsesdato 
(300)  Prioritetsopplysninger 
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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.: 233633 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200501159 
(220) Inndato: 2005.02.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE KILLERS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE KILLERS 

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

Square, W1F9LD LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233634 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200512004 
(220) Inndato: 2005.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DORA UTFORSKEREN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DORA UTFORSKEREN 

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

NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Spill og leketøy, herunder kortspill, dartspill og -

piler, dukker; plysjdukker; actionfigurer og tilbehør for 
slike; frittstående videospillmaskiner som gjør bruk av 
CD-ROM, frittstående videospillmaskiner, frittstående 
lydoutputspillmaskiner, og brettspill; sportsartikler, 
herunder golfklubber, baseballer, fotballer, fotballer for 
amerikansk fotball, gummiballer for racketspill (paddle 
balls), aktivitetsballer, balltrær for baseball; dekorasjoner 
for juletrær; alle forannevnte varer relatert til en 
animasjonsfjernsynsserie for barn. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233635 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513058 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIBUTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIBUTE 

(730) Innehaver: 
 THS Bache-Gabrielsen SAS , 32, Rue de Boston, 16100 

COGNAC, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker, herunder cognac. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233636 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513056 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RADIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RADIS 

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

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

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

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

forebygging, behandling og/eller lindring av sykdommer i 
sentralnervesystemet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233637 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200512005 
(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:  
 MOTOROLA 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  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233638 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200503680 
(220) Inndato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 synergi 

(730) Innehaver: 
 Pride ASA , Postboks 222, 4066 STAVANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; datamaskinprogrammer for 
håndtering av saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet, 
saker vedrørende avverging av tap og saker vedrørende 
kvalitetssikring. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233639 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513053 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORSK HUMØRGARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSK HUMØRGARD 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233640 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513054 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPPMUNTRINGSAGENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPPMUNTRINGSAGENT 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233641 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513057 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

3 KORS + + + 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 3 KORS + + + 

(730) Innehaver: 
 THS Bache-Gabrielsen SAS , 32, Rue de Boston, 16100 

COGNAC, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alkoholholdige drikker, herunder cognac. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233642 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200509674 
(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:  
 berghansen GRUPPEOPPLEVELSER 

(730) Innehaver: 
 Berg-Hansen Reisebureau AS , Postboks 465 Sentrum, 

0105 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av 
varer, organisering av reiser. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233643 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513287 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STILNOXIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STILNOXIA 

(730) Innehaver: 
 sanofi-aventis , 174, avenue de France, 75013 PARIS, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske produkter 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233644 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200402205 
(220) Inndato: 2004.03.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ERGOENET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ERGOENET 

(730) Innehaver: 
 Ergo Versicherungsgruppe AG , Victoriaplatz 2, 40477 

DÜSSELDORF, DE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; grammofonplater; salgsautomater og 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnmaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslunkningsapparater; smartkort/betalingskort; 
datamaskinbrikker/chips; magnetiske kort; elektroniske 
og magnetiske kjøpekort/kredittkort; 
datamaskinprogrammer. 
 
35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
36 Kjøpekorttjenester og kredittkorttjenester, 
herunder sikker betalingsformidling over mobiltelefon, 
globalt datanettverk og digital TV; elektroniske 
betalingstjenester basert på smartkort og chip-løsninger; 
elektroniske betalingstjenester basert på elektronisk ID. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester i forbindelse med sikre 
betalingsløsninger over mobiltelefon, globalt datanettverk 
og digital TV; telekommunikasjonstjenester basert på 
elektronisk ID; telekommunikasjonstjenester basert på 
smartkort og chip-løsninger. 
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; utvikling av sikre betalingsløsninger til 
bruk over mobiltelefon, globalt datanettverk og digital TV; 
utvikling av elektronisk ID; utvikling av elektroniske 
tjenester basert på bruk av smartkort og chip-løsninger; 
utvikling av løsninger for sikker meldingsutveksling basert 
på elektronisk ID. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233645 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200510968 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

A WORLD OF REFRESHMENT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A WORLD OF REFRESHMENT 

(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 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233646 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513291 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENCERTEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENCERTEL 

(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 til bruk for 

mennesker 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233648 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513292 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYKERB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYKERB 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham (Cork) Ltd , Curraghbinny,  

CARRIGALINE, COUNTY CORK, IE 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer for forebygging eller behandling av kreft. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233649 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513293 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYCERB 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TYCERB 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham (Cork) Ltd , Curraghbinny,  

CARRIGALINE, COUNTY CORK, IE 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer for forebygging eller behandling av kreft. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 

(111) Reg.nr.: 233650 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200511253 
(220) Inndato: 2005.10.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MECHANICAL ARTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MECHANICAL ARTS 

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

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

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

leketøy; oppblåsbare leketøy; modeller i leketøyskala; 
leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; leketøysverd; spillkort; 
kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte 
videospillenheter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233651 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200510972 
(220) Inndato: 2005.10.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.22 SE 0503113 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOTAL IN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOTAL IN 

(730) Innehaver: 
 Nordea Bank AB (publ) , Hamngatan 10, 10571 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: 
apparater 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, regne-maskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater; dataprogrammer innregistrert 
på data-bærere. 
 
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; klisjéer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
betalingsformidling; administrasjon av betalingstjenester 
og -rutiner; elektroniske betalingstjenester; 
clearingvirksomhet; finansiell innformasjon. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
tilrådighetsstillelse og leasing av tilgang til globale 
datanettverk (formidlings-tjenester). 
 
39 Lagring av elektronisk lagret data og 
dokumenter.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; utforming, 
oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; 
gjennopphenting av datainformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233652 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513294 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(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: 
 Conopco Inc , 390 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, 

US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Salt, sennep, eddik, sauser (krydder), krydder, 

dressinger. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233653 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513296 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SkodjePressa 

(730) Innehaver: 
 Ebac AS , Rotene 33, 6030 LANGEVÅG, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner for avfallsbehandling 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233654 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200509455 
(220) Inndato: 2005.09.16 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.31 US 78/704452 

2005.08.31 US 78/704460 
2005.08.31 US 78/704462 
2005.08.31 US 78/704468 
2005.08.31 US 78/704472 
2005.08.31 US 78/704477 

(540) Gjengivelse av merket: 

MICROSOFT DYNAMICS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MICROSOFT DYNAMICS 

(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 Datasoftware, herunder et fullt sortiment av 

datasoftware for forretnings- og regnskapsanvendelse; 
datasoftware for bruk i forretningsledelse, regnskap, 
markedsføring og ehandel. 
 
16 Publikasjoner, nemlig brukerhåndbøker, 
instruksjonsveiledninger, referanseveiledninger, 
nyhetsbrev, magasiner, bøker, alle vedrørende 
datamaskiner, datasoftware, datasystemer, forretninger, 
forretningsledelse og regnskap. 
 
35 Annonse- og reklametjenester; 
forretningstjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsvirksomhet. 
 
38 Tjenester tilbudt og levert via trådløse nettverk; 
tilveiebringe og tilby online diskusjonsfora (chat rooms) 
og elektroniske oppslagstavler (bulletin boards) for 
formidling og overføring av beskjeder mellom brukere. 
 
41 Utdanningstjenester, opplæringstjenester; 
online veiledning og undervisning innen feltene 
datamaskiner, datasoftware, datasystemer, forretninger 
(business), forretningsledelse og regnskap; utdannelses- 
og opplæringstjenester, nemlig ledelse og gjennomføring 
av leksjoner, kurs og seminarer innen feltene 
datamaskiner, datasoftware, datasystemer, forretninger 
(business), forretningsledelse og regnskap. 
 
42 Datatjenester; tilveiebringe og tilby informasjon 
vedrørende forskjellige emner og temaer via Internett. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233655 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200403991 
(220) Inndato: 2004.04.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JANUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JANUS 

(730) Innehaver: 
 Janus International Holding LLC , 639 Isbell Road, Suite 

390-O, NV89509 RENO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 36 Pengeinvesteringstjenester for andre; 
gjensidige fondsinvesteringstjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende investering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233656 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200510597 
(220) Inndato: 2005.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RETTi 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RETTi 

(730) Innehaver: 
 Bonden Grønthandel AS , Lærumveien 47, 3070 SANDE 

I VESTFOLD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Ferske grønnsaker, frukt og poteter bearbeidet 
slik at de er klare til bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233657 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200511610 
(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:  
 ELCON 

(730) Innehaver: 
 Elcon Finans AS , Postboks 177, 1325 LYSAKER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansiering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233658 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513297 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 X 

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

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Kakao, sjokolade, kakaodrikker, 

sjokoladedrikker og kaffedrikker og preparater til slike 
drikker, bakerivarer, bakverk, konditorvarer og 
konfektyrvarer, spesielt sukker og sjokoladekonfektyrer, 
deigprodukter, næringsmidler av korn, spiseis 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233659 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200503197 
(220) Inndato: 2005.04.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GELLYFEED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GELLYFEED 

(730) Innehaver: 
 Gellyfeed AS , Postboks 1273 Pirsentret, 7462 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medisinsk dyrefôr, medisinske tilsetninger for 

dyrefôr. 
 
29 Næringsmidler av animalsk opprinnelse for 
mennesker.  
 
31 Næringsmidler for dyr og fisk. 
 
42 Forskning og utvikling vedrørende dyrefôr og 
fiskefôr, samt ingredienser i dyrefôr og fiskefôr. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233660 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200511947 
(220) Inndato: 2005.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 EA 

(730) Innehaver: 
 Ethan Allen Global Inc , Ethan Allen Drive, CT06810 

DANBURY, US 
(740) Fullmektig: 

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

 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233661 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513301 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.27 SE 0503872 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 vti FINDING A BETTER WAY 

(730) Innehaver: 
 Statens väg- och transportforskningsinstitut , 58195 

LINK6PING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Aviser; tidsskrifter; kartong; bøker; fotografier; 
trykte publikasjoner; håndbøker (manualer); papirvarer 
(skrive- og kontormateriell); papir; nyhetsbrev; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; informasjon vedrørende 
konstruksjon, anleggsvirksomhet og bygging; informasjon 
vedrørende reparasjon; gateleggingstjenester; 
installasjon av kontrollsystemer; konstruksjons-, anleggs- 
eller byggetjenester; overvåking av 
bygningskonstruksjoner under oppføring. 
 
41 Instruksjonstjenester; utdannelsestjenester; 
arrangering og gjennomføring av konferanser; 
arrangering og gjennomføring av kongresser; 
utdannelsesinformasjon; arrangering og gjennomføring 
av seminarer; arrangering og gjennomføring av 
symposier.  
 
42 Arkitektvirksomhet; arkitektkonsultasjoner; 
konstruksjonstegning; teknisk forskning; industriell 
formgiving; materialprøving; tekniske prosjektstudier; 
geologiske undersøkelser; ingeniørtjenester; landmåling; 
fysikkvitenskapelige forskningstjenester; forskning 
vedrørende mekanikk; geologisk forskning; kalibrering 
(måling); forskning og utvikling (for tredjemenn); 
konsulenttjenester vedrørende miljøvern; byplanlegging; 
bilsikkerhetsinspeksjon; dataoperert design av 
produksjonsvirksomhet; dataopererte designtjenester 
relatert til arkitektur; dataopererte ingeniørtjenester; 
dataopererte designtjenester relatert til byggeprosjekt; 
datasystemanalyser; konsulenttjenester relatert til 
datasystem; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industrielle analyser og 
forskningstjenester; nettverksovervåking; prosjektledelse 
vedrørende miljøprosjekt; rådgivning relatert til utvikling 
av datasystem; tekniske utredninger; utvikling av 
dataprogram for simulering av flom; utvikling av 
datasystem; utvikling av kontruksjonsprosjekt; utvikling av 
testmetoder; evaluering av dataprogram. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233662 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513302 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FRESH LIGHT 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
 
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  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233663 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200513303 
(220) Inndato: 2005.11.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUN LIGHT 

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 
 
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  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233664 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200512013 
(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:  
 Ecoson 

(730) Innehaver: 
 Trox Auranor Norge AS , Postboks 100, 2712 

BRANDBU, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 11 Ventilasjonsinstallasjoner. 
 
17 Lyddempermateriale for ventilasjonsanlegg; 
tetnings- paknings- og isolasjonsmateriale. 
 
19 Bygningsmateriale. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233665 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200512602 
(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:  
 CONSIGNOR 

(730) Innehaver: 
 Edi-Soft AS , Spireaveien 6, 0580 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse avlyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer; dataprogrammer for behandling av 
transport dokumenter inklusive utskriftsfunksjoner og 
tilsvarende elektronisk overføring av hele eller deler av 
opplysningene i nevnte dokumenter. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester, herunder 
nettverkstjenester i forbindelse med håndtering av 
transport dokumenter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av dataprogrammer 
for behandling av transport- dokumenter inklusive utskrift 
og tilsvarende elektronisk overføring av hele eller deler 
av opplysningene i nevnte dokumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233666 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200501527 
(220) Inndato: 2005.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BETONMAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BETONMAST 

(730) Innehaver: 
 Betonmast Entreprenør AS , Postboks 13 Grorud, 0905 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Bygg og anleggsentreprenør. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233667 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513304 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KJØPMANNSHUSET 

(730) Innehaver: 
 Kjøpmannshuset Norge AS , Postboks 2606 Solli, 0203 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

bedrifter; markedsføringstjenester (reklamevirksomhet). 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233668 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513305 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 scanlaft 

(730) Innehaver: 
 Scan-Laft AS , Postboks 195, 2302 HAMAR, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Bygningsmaterialer; pre-fabrikerte hus og 
hytter, samt andre bygninger. 
 
37 Byggevirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233669 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513306 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 kjelsås il 

(730) Innehaver: 
 Kjelsås AS , Postboks 13,  Kjelsås, 0411 OSLO, NO 

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

 
28 Sportsutstyr. 
 
41 Sportslige- og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233670 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513307 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.03 SE 0508214 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Bakgrunden dr svart men text samt oga ar orange 

(PMSnr 804c) 
(571) Beskrivelse av merket:  

 NeverLost 
(730) Innehaver: 

 GEA NeverLost Handelsbolag , Dammbäcksvägen 22, 
43835 LANDVETTER, SE 

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

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

 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233671 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513309 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OOLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OOLO 

(730) Innehaver: 
 AS EggProdukter , Postboks 2088, 3271 LARVIK, NO 

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

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, 
konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, herunder flytende 
pasteuriserte og bearbeidede eggprodukter, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer om fett. 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is.  
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233672 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513311 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINADIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CINADIA 

(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham (Cork) Ltd , Curraghbinny,  

CARRIGALINE, COUNTY CORK, IE 
(740) Fullmektig: 

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

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

stoffer for forebygging eller behandling av kreft. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233673 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513312 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAMILIEDOKTOREN MED SMAK AV EKSOTISKE 

FRUKTER TWIN Inneholder Aloe Vera Konsentrat 
(730) Innehaver: 

 Number One AS , 2630 RINGEBU, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Konserverte, tørrede og kokte frukter og 

grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; melk og 
melkeprodukter. 
 
30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233674 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513290 
(220) Inndato: 2005.11.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 nordic MUSIC AWARDS 2005 

(730) Innehaver: 
 Nordic Music Awards AS , Maridalsveien 87, 0461 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

av lyd og bilder; magnetiske og digitale databærere, 
grammofonplater, cd plater, dvd-plater 
databehandlingsutstyr og datamaskiner 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233675 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513313 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOTIZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOTIZ 

(730) Innehaver: 
 Lindon Company A/S , Industrivej Syd 1 A, 7400 

HERNING, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233676 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513314 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIBOSS 

(730) Innehaver: 
 Diboss Co ltd , 126-1 Gongdan-dong, Gumi-si, 730902 

GYEONGSANGBUK-DO, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fjernsynsmottakere, monitorer som 

datamaskinvare, audio-mottakere, video-mottakere, 
videotelefoner, underholdningsapparater for bruk bare 
med en fjernsynsmottaker, satelitt-
fjernsynsmottakerapparater, bærbare 
kommunikasjonsapparater, videoopptakere, overførings- 
og mottakerapprater for tale, maskiner og apparater for 
behandling av lyd, transmittere (telekommunikasjon), 
kommunikasjonsapparater for kjøretøyer, DVD-spillere, 
MP3-spillere, PDA-er (personlige digitale assistenter). 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233677 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513315 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIBOSS 

(730) Innehaver: 
 Diboss Co ltd , 126-1 Gongdan-dong, Gumi-si, 730902 

GYEONGSANGBUK-DO, KR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Fjernsynsmottakere, monitorer som 

datamaskinvare, audio-mottakere, video-mottakere, 
videotelefoner, underholdningsapparater for bruk bare 
med en fjernsynsmottaker, satelitt-
fjernsynsmottakerapparater, bærbare 
kommunikasjonsapparater, videoopptakere, overførings- 
og mottakerapprater for tale, maskiner og apparater for 
behandling av lyd, transmittere (telekommunikasjon), 
kommunikasjonsapparater for kjøretøyer, DVD-spillere, 
MP3-spillere, PDA-er (personlige digitale assistenter). 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233678 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513316 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKJOLD 

(730) Innehaver: 
 Geir Magnar Skjold, Nedre Ustigbakken 6, 4333 

OLTEDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Bygningsmaterialer av metall; metallrør, 

isenkramvarer. 
 
20 Møbler; varer av tre, kork, rør, rotting eller 
kurvflettverk. 
 
35 Salg av og detaljsalgstjenester vedrørende 
bygningsmaterialer av metall, metallrør, isenkramvarer, 
møbler, varer av tre, kork, rør, rotting eller kurvflettverk. 
 
40 Bearbeiding av materialer; 
materialbehandlingsinformasjon; metallstøping; 
behandling og herding av metall; smedarbeider, 
blikkenslagerarbeid; snekkerarbeid; tømmerarbeid. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233679 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513318 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.22 SE 0508751 
(540) Gjengivelse av merket: 

NF FLEET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NF FLEET 

(730) Innehaver: 
 Nordea Bank AB (publ) , Hamngatan 10, 10571 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233680 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513319 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMUSE 

(730) Innehaver: 
 Textile Consulting Co AS , Lerkeveien 16, 4314 

SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

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

 
35 Salg- og detaljsalgstjenester vedrørende klær, 
fottøy og hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233681 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513231 
(220) Inndato: 2005.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2005.05.25 FR 05 3361198 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATURAE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURAE 

(730) Innehaver: 
 Reckitt Benckiser (Switzerland) AG , Im Holderli 19, 8405 

WINTERTHUR, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Luftforfriskningsmidler 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233682 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513321 
(220) Inndato: 2005.11.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VICOTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VICOTE 

(730) Innehaver: 
 Victrex Plc , Hillhouse International, FY54QD 

THORNTON CLEVELEYS LANCASHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Dispersjoner av plast: Plast i pulver form; alt for 

bruk i belegg; plast i pulver form og dispersjoner av plast; 
plasten blir ordnet for å sammensmelte ved forhøyet 
temperatur for å skaffe til veie et belegg på et substrat; 
dispersjoner som omfatter en polyaryleterketon; 
polyaryleterketoner i pulver form; polyaryletherketoner i 
pulver form og dispersjoner som omfatter 
polyaryleterketoner; hver enkelt for bruk til å skaffe et 
beskyttende og anti-klebende belegg på et metall 
substrat; plast i pulver form og dispersjoner som omfatter 
plast; hver enkelt for bruk til å skaffe til veie et 
beskyttende og anti-klebende belegg på et metall 
substrat. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233683 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513328 
(220) Inndato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

62° NORD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 62° NORD 

(730) Innehaver: 
 62° Nord Roar Nord Jensen , Ringgata 15E, 6005 

ÅLESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet, salg av egne 
fotografier via internett. 
 
39 Organisering av reiser. 
 
41 Fotografering; sportslige og kulturelle aktviteter.
 
42 Datatjenester, nemlig å tilby en søkemotor som 
organiserer og gir brukere tilgang til en digital 
bildedatabaser på internett. 
 
43 Bevertning og midlertidig innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233684 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513028 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

APERTACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 APERTACT 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233685 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200511619 
(220) Inndato: 2005.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DI STILO + 

(730) Innehaver: 
 José Jacinto Ramalho & Filhos LDA , Avenida da Igreja, 

2475 BENEDITA, PT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Lær og lærimitasjoner samt varer laget av 

disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og 
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, 
herunder esker av lær eller lærmassepapp, kledninger av 
lær eller lærimitasjoner, bager, dressposer og 
dressbager, artikler for bagasjetransport, toalettmapper 
og - vesker, ryggsekker, håndvesker, strandvesker, 
handlevesker, skuldervesker, stresskofferter, 
dokumentmapper, permer, foldere, punger, artikler av 
finlær, nemlig lommebøker, portemoneer ikke av edelt 
metall, nøkkelpunger og nøkkelholdere samt kortholdere. 
 
25 Klesplagg, fottøy, hodeplagg og belter, 
herunder klesplagg laget av lær. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233686 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200510569 
(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:  
 Jone Wiig 

(730) Innehaver: 
 Jone Wiig, Vikveien 140, 4343 ORRE, NO 

(740) Fullmektig: 
 ProJure Advokatfirma DA , Postboks 127 Sentrum, 4001 

STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Tomater 
 
31 Tomater 
 
32 Ikke-alkoholholdige drikker og juice 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233687 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513029 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALIDIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALIDIA 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233688 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200504963 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHICK HICKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHICK HICKS 

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

CA91521 BURBANK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233689 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513030 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MESYNDRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MESYNDRA 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233690 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200512594 
(220) Inndato: 2005.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUASIGN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AQUASIGN 

(730) Innehaver: 
 Champion Technologies Inc , 3355 West Alabama, Suite 

410, TX77098 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Ikke-lysende, ikke-mekaniske skilt (ikke av 

metall), nemlig skilt for installasjon på undervanns 
rørledninger, ventiler, brytere og brønnhodekontroller. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233691 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200500420 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ferrari 

(730) Innehaver: 
 Ferrari SpA , Via Emilia Est, 1163, 41100 MODENA, IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Ur og kronometriske instrumenter og deres 
deler og tilbehør, klokker (ur), armbåndsur, 
klokkeremmer, stoppeklokker, stoppeur, urverk, glass for 
armbåndsur, kronometre, kronografer (ur), klokker (ur), 
elektroniske ur, mekaniske ur, kvartsur, vekkerklokker, 
etuier for ur, urkapsler, nåler av edelmetall, klokkeradioer, 
mansjettknapper, slipsholdere, smykkenåler, slipsnåler, 
kjedepynt (smykker), spenner av edelmetall, edelsteiner, 
juveler, juvelervarer, nøkkelringer av edelmetall, 
hengende ornamenter, øreringer, armbånd, halskjeder 
(smykker), penneholdere, skrin, pilleesker og papirvekter, 
fat av edelmetall. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233692 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200500422 
(220) Inndato: 2005.01.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Ferrari SpA , Via Emilia Est, 1163, 41100 MODENA, IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Ur og kronometriske instrumenter og deres 
deler og tilbehør, klokker (ur), armbåndsur, 
klokkeremmer, stoppeklokker, stoppeur, urverk, glass for 
armbåndsur, kronometre, kronografer (ur), klokker (ur), 
elektroniske ur, mekaniske ur, kvartsur, vekkerklokker, 
etuier for ur, urkapsler, nåler av edelmetall, klokkeradioer, 
mansjettknapper, slipsholdere, smykkenåler, slipsnåler, 
kjedepynt (smykker), spenner av edelmetall, edelsteiner, 
juveler, juvelervarer, nøkkelringer av edelmetall, 
hengende ornamenter, øreringer, armbånd, halskjeder 
(smykker), penneholdere, skrin, pilleesker og papirvekter, 
fat av edelmetall. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233693 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513031 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUVARTOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUVARTOS 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233694 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200506480 
(220) Inndato: 2005.07.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHAMPIOLA 

(730) Innehaver: 
 Vest Idéutvikling AS , Kverneneset, 5550 SVEIO, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Undervisningsapparater til bruk for 

undervisningsformål. 
 
16 Undervisningsmateriell. 
 
28 Leketøy og -apparater, herunder pedagogiske 
leketøy og -apparater. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233695 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513032 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELLADIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLADIA 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233696 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513033 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAMITOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAMITOS 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233697 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513034 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.14 US 78/712,864 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROACTACE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROACTACE 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233698 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513035 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.14 US 78/712,887 
(540) Gjengivelse av merket: 

COACTOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COACTOL 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233699 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200309697 
(220) Inndato: 2003.10.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRAGON QUEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRAGON QUEST 

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

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

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskinspillprogramvare; 

videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, 
magnetiske disker og bånd, halvleder-ROM'er og andre 
lagringsmedier inneholdende musikk og/eller 
underholdning; audiovisuelle opptak i form av optiske 
disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-ROM'er og 
andre lagringsmedier inneholdende musikk, animasjon 
og/eller underholdning; forhåndsinnspilte kompaktplater 
inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale 
videodisker inneholdende musikk, animasjon og/eller 
underholdning; forhåndsinnspilte videokassetter 
inneholdende musikk, animasjon og/eller underholdning; 
datamaskinprogramvare inneholdende spill, musikk, 
filmer og animasjon innen området generell 
underholdning; dekorative magneter; musematter; 
stropper for mobiltelefoner; minnekort; minnekortetuier; 
CDetuier; tastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere 
til videospill; nedlastbar datamaskingrafikk; nedlastbar 
datamaskingrafikkanimasjon; nedlastbar musikk; 
nedlastbare spillprogrammer; elektronisk publikasjon 
innen området datamaskinspill, videospill og generell 
underholdning. 
 
16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; 
strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende 
oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasigenren; 
sangbøker; notebøker; tegneserier; magasiner 
inneholdende videospill; plakater; klistremerker; 
papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; 
blyanthetter; pennaler; linjaler; frimerker, notisbøker; 
samlekort; byttekort; fotografier; fotografiholdere. 
 
28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; oppblåsbare 
leker; lekekjøretøyer; lekeskytevåpen; lekesverd; 
spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte 
videospillenheter. 
 
41 Tilveiebringe datamaskinspill on-line og/eller 
videospill on-line; tilveiebringe informasjon om 
datamaskinspillstrategier og videospillstrategier via 
datamaskinnettverk og/eller globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om 
underholdning innen området datamaskinspill, videospill, 
kortspill, tegnefilm, tegneserier, romaner og magasiner; 
tilveiebringe tegneserier on-line og magasiner on-line. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233700 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513036 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.14 US 78/712,892 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOBLACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOBLACT 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233701 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200506460 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GSA 

(730) Innehaver: 
 Gullshopen AS , Østre Moholtveien 9, 7048 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Gull- og sølvvarer. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233702 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200508930 
(220) Inndato: 2005.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELGELAND DISTRIBUSJON 

(730) Innehaver: 
 Rana Blad AS , Postboks 55 Vika, 8601 MO I RANA, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet; avisombæring; 
distribusjon av aviser,magasiner og reklame 
(papirprodukter). 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233703 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513037 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.14 US 78/712,899 
(540) Gjengivelse av merket: 

ITOSIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ITOSIM 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233704 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200510602 
(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:  
 GIGI Cosmetics Laboratories since 1957 

(730) Innehaver: 
 Gigi Cosmetic Laboratories Ltd , 7 Hamifalim Street, 

49002 PETAH TIKVA, IL 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Blekemidler og andre substanser til bruk ved 

klesvask; preparater for rensing, polering, skylling og 
skuring; såper; parfyme, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, hårvann og hårkremer; tannkrem. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert til dette; industrielle analyse- 
og forskningstjenester; design og utvikling av computer 
hardware og software; juridiske tjenester.   
 
44 Medisinske tjenester; dyrlegetjenester; 
hygienisk pleie og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; 
landbrukstjenester, hagebrukstjenester og 
skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233705 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200501695 
(220) Inndato: 2005.02.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GJENSIDIGE 

(730) Innehaver: 
 Gjensidige Forsikring , Postboks 276 Sollerud, 1366 

LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brannslukningsapparater, tyverialarmer, 

trygghetsalarmer, elektriske og elektroniske apparater til 
overvåking og kontroll, sendeapparater for elektroniske 
alarmer; røkvarslere og røkdetektorer; apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll, livredning og 
undervisning; livredningsutstyr, verneutstyr til beskyttelse 
mot brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til personlig 
bruk til beskyttelse mot trafikkulykker.   
 
35 Bistand ved ledelse og organisasjon av 
bedrifter, annonse- og reklamevirksomhet, 
kontortjenester, forretningsevaluering, 
forretningsinformasjon, bedriftsundersøkelser, 
bedriftsopplysninger, bistand til bedriftsledelse, faglige 
konsultasjoner om forretninger, etterforskning av 
forretninger, regnskapsanalyser og -kontroll, rådgivning 
om organisasjons-og forretningsledelse, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser.   
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegling, inkassovirksomhet, bankvirksomhet, 
bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom, rådgivning i 
finansielle og forsikringsspørsmål, fonds- og 
kapitalinvesteringer, fonds, kapital og 
verdipapirtransaksjoner, finansieringsevaluering (bank, 
forsikring, fast eiendom), regnskapsførsel, 
regnskapskontroll og regnskapsanalyser.   
 
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.   
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring i forebyggelse av skader og ulykker 
og i bruk av skade- og ulykkeforebyggende produkter.   
 
42 Design og utvikling av skade- og 
ulykkeforebyggende produkter, planlegging vedrørende 
bygging og rådgivning vedrørende bygging, tekniske 
prosjektstudier. 
 
44 Bedriftshelsetjeneste.   
 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet, overvåking 
av tyveri-, innbrudds-, og trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233706 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513038 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.16 US 78/714,468 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARMONACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARMONACT 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233707 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200513039 
(220) Inndato: 2005.11.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.09.16 US 78/714,490 
(540) Gjengivelse av merket: 

TANDEMACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TANDEMACT 

(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 og 

forebygging av diabetes og/eller kardiovaskulære 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233708 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200507764 
(220) Inndato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.14 SE 0501957 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SC Supreme Card 

(730) Innehaver: 
 Resurs Bank AB , Box 22209, 25024 HELSINGBORG, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

 9 Kodede og ukodede magnetkort, i form av 
bank- og betalingskort, kort bestående av integrerte 
kretskort (smartcards); betalingskort, bankkort, 
kredittkort, debetkort og betalingskort; kortlesere; 
transaksjonsterminaler plassert på salgsstedet og data 
mykvare for overføring, fremvisning og lagring av 
overføring, identifikasjon og finansiell informasjon til bruk 
innen finansielle tjenester; bank- og 
telekommunikasjonsindustri; apparater for veksling av 
penger og valuta inkludert i denne klassen, elektriske 
apparater inkludert i denne klassen, hjemmeelektronikk, 
nemlig fjernsynsapparater, videoapparater, DVD-spillere, 
datamaskiner og databehandlingsutstyr, digitale bevis, 
digitale signaturer; radioapparater, stereoanlegg, 
hjemmekinoanlegg, mobiltelefoner, data- og TV-spill samt 
tilhørende reservedeler og komponenter, apparater for 
innspilling, overføring og reproduksjon av lyd og bilder; 
magnetiske databærere. 
 
16 Ukodede bank- og betalingskort av plast 
og/eller papir, dokumenter, sjekker, bankanvisninger, 
verdipapir, obligasjoner, aksjer og sikkerhetsdokumenter, 
konto- og identitetskort av papir; trykte publikasjoner; 
pamfletter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner 
(periodiske), trykksaker, alle relatert til bankvirksomhet.  
 
28  Håndholdte dataspill.   
 
35 Reklame- og annonsevirksomhet, spredning av 
annonse- og reklametekster, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, kontortjenester, 
markedsføring relatert til salg av systemutvikling i 
forbindelse med informasjonsteknologi; bokføring; 
selvangivelsesbyråer, direkte reklame; økonomisk 
prognose; undersøkelser vedrørende foretaks- eller 
forretningsvirksomhet; datastyrt registerhåndtering; 
publikasjon av reklameløpesedler, flygeblad og brosjyrer. 

 
36 Bankvirksomhet, forsikring, finansiell 
virksomhet, monetær virksomhet, 
amortiseringslånevirksomhet; finansiering av 
avbetalingskjøp, betalingskorttjenester, 
børsmeglertjenester, sjekkverifikasjon; clearing, 
clearingsentraler, tjenester i forbindelse med deponering 
av verdisaker; faktoring, utleie av fast eiendom, 
eiendomsmeglere, eiendomsforvaltning, 
eiendomsmeglertjenester, eiendomstaksering, finansiell 
administrasjon, finansiell informasjon, finansiell 
konsultasjon, finansiell evaluering (forsikring, bank, fast 
eiendom); finansielle tjenester, informasjon vedrørende 
forsikring, forsikringsgarantistjenester, 
forsikringskonsultasjoner, forsikringsmeklertjenester, 
økonomisk administrasjon, finansiering av utleie, 
innkassering av leie, inkassobyråer, kapitalinvestering, 
forsikringsinformasjon; kredittgivning, kredittinstitutt, 
kredittkorttjenester; elektronisk overføring av penger; 
utstedelse av gavekort og sjekker, utlån mot sikkerhet, 
valutaveksling, vekslingskontorer.   
 
38 Telekommunikasjonstjenester; Internett-
baserte telekommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang 
til on-line informasjonstjenester; elektronisk 
dataoverføring over et globalt fjernt 
databehandlingsnettverk, inkludert Internet; tjenester i 
forbindelse med overføring, frembringelse eller 
fremvisning av informasjon fra en datalagret databank 
eller via Internet; overføring av data gjennom bruk av 
elektronisk bildebehandling via telefonforbindelse; 
elektronisk post, tjenester i forbindelse med sending og 
mottak av meldinger; kringkastingstjenester; tilveiebringe 
flerbrukstilgang til et sikkert datainformasjonsnettverk for 
overføring og formidling av informasjon innen området 
finansielle tjenester; overføring, tilveiebringelse av bank- 
og kredittjenester via 
radiofrekvensidentifiseringsanordninger (transponder).  
 
39  Bilutleietjenester; levering av postordrevarer; 
reisebyråtjenester; reservasjonstjenester.  
 
42  Datakonsulenttjenester; datatjenester i 
forbindelse med utleie av tilgang til databaser, utvikling 
av dataprogrammer; tjenester i forbindelse med 
reprodusering av informasjon fra en datalagret databank 
eller via Internet.   
 
43 Reisebyråtjenester i forbindelse med bestilling 
av innkvartering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233709 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200407003 
(220) Inndato: 2004.07.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AFTENPOSTEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AFTENPOSTEN 

(730) Innehaver: 
 Aftenposten AS , Postboks 1, 0051 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektroniske publikasjoner, herunder en online 
avis og aviser i elektronisk format. 
 
16 Trykte publikasjoner, herunder aviser 
 
35 Annonse- og reklametjenester 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233710 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200311403 
(220) Inndato: 2003.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAFÉ DE CONCERT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CAFÉ DE CONCERT 

(730) Innehaver: 
 Aksel Kolstad, Uranienborgveien 13 rom 511, 0351 Oslo, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Brevpapir, konvolutter, instruksjons og 

undervisningsmateriell (ikke apparater); kontorrekvisita 
(ikke møbler); bordduker og bordservietter av papir, 
bøker, fotografier, magasiner (tidsskrifter), visittkort. 
 
41 Komponeringstjenester, undervisning, 
grammofonsinnspillingstjenester, kor- og 
orkesterdirigering. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233711 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200504061 
(220) Inndato: 2005.04.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCC 

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

Montgomery, NY12549 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233712 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200509021 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HACS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HACS 

(730) Innehaver: 
 Helsport AS , Postboks 25, 7221 MELHUS, NO 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 5222 Majorstuen, 

0303 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 
Ryggsekker; bagger. 
 
28 Juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233713 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200511958 
(220) Inndato: 2005.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

XLEDGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 XLEDGER 

(730) Innehaver: 
 Xlabs AS , Gaustadalleen 21, 0349 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer. 
 
35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; regnskapstjenester, herunder 
regnskapsførsel, regnskapskontroll og utarbeidelse av 
regnskapsanalyser; økonomisk planlegging og 
beregninger; databehandling; administrasjon av data-
arkiver; innsamling og systematisering av informasjon for 
bruk i databaser; datasøk i datafiler; statistisk 
informasjon; markedsstudier og markedsanalyse; 
utarbeidelse av lønningslister; bokholderi; 
rasjonaliseringsekspertise; kunderelasjonsforvaltning og -
ekspertise; salgsfremmende tjenester; informasjon og 
rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester, de 
forannevnte tjenester også tilbudt online via lokale 
og/eller globale nettverk.   
 
42 Dataprogrammering, datatjenester; 
utarbeidelse, design, vedlikehold og utvikling av 
dataprogrammer og software; kompilasjon, lagring, 
analyse, gjenfinning og tilveiebringelse/forsyning av 
datainformasjon, tilveiebringelse/forsyning av informasjon 
online fra en database eller skaffet til veie med fasiliteter 
fra internett; tilveiebringelse/forsyning av tilgang samt 
leasing av tilgangstid til databaser og til online 
datatjenester; informasjon og rådgivning vedrørende de 
forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233714 
(151) Reg.dato.: 2006.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.30 

(210) Søknadsnr.: 200410899 
(220) Inndato: 2004.10.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STICK 

(730) Innehaver: 
 Grepi Plast AS , Røraskogen 12, 3739 SKIEN, NO 

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

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

 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); spiker, skruer, skrubolter, muttere, 
plugger, stifter, nagler, knagger, kroker og propper av 
metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre 
klasser). 
 
19 Betong og lettbetong; stein; skifer; granitt; gips; 
isolerglass; marmor; mursteiner 
 
20 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast; 
spiker, skruer, skrubolter, muttere, plugger, stifter, nagler, 
knagger, kroker og propper ikke av metall; varer av tre, 
kork, rør, rotting, horn, ben, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233715 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200506843 
(220) Inndato: 2005.07.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multix 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater, fremvisningsskjermer for film 

og foto; fotografiskjermer; databehandlingsapparater og 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
data,datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte 
programmer for datamaskiner, dataprogrammer 
innregistrerte på databærere,; kassaapparater, ytre 
enheter for computere; programvarer (innregistrerte EDB 
programmer); skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-
apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk 
sammen med tv-apparater; spilleautomater (maskiner) 
med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell, flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering, 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste). 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning); instruksjon 
[opplæring]; undervisning; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; kasino [spille] virksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233716 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200509691 
(220) Inndato: 2005.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MTV LUSH 

(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 
fjernsynstudioer; tjenester relatert til levende 
filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og til levende 
underholdningsopptredener og show, tjenester relatert til 
publikasjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende 
fjernsynsprogramtjenester 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  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233717 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200511557 
(220) Inndato: 2005.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Play Online Widget 

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

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

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskingrensesnittprogramvare og 

mellomvareprogramvare til integrering av applikasjoner 
og kryssplattformsamspillsevne mellom uensartede 
applikasjoner og datamaskinsystemer; 
programutviklingsmiljøsoftware; datamaskinprogramvare 
for å bringe tilveie datastyrte 
skrivebordstilbehørfunksjoner; 
kommunikasjonsprogramvare, dvs. programvare for 
spredning og formidling av nyheter, vær, 
forretningskommunikasjon, varsler og et vidt spekter av 
informasjon; datamaskinspillprogrammer. 
 
35 Annonsering på direkte datalinje via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffe informasjon om salg 
av datamaskinprogramvarer; fremskaffe informasjon om 
lisensiering av datamaskinprogramvarer; fremme andres 
salg av datamaskinprogramvarer; fremme andres 
lisensiering av datamaskinprogramvarer; fremskaffe 
produktinformasjon på området datamaskinprogramvarer 
for å bistå ved salg, støtte, markedsføring, annonsering 
og reklame for andres varer; detaljhandel på direkte 
datalinje på datamaskinprogramområdet. 
 
42 Design, utvikling eller vedlikehold av 
datamaskinprogrammer; design, utvikling eller 
vedlikehold av datamaskinsystemer; design, utvikling 
eller vedlikehold av nettsted; kryssplattformomforming av 
digitalt innhold til andre former for digitalt innhold; 
tilpasning av datamaskinprogrammer; installasjon av 
datamaskinprogrammer; konsultasjonsvirksomhet 
vedrørende datamaskinprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskinsystemer; applikasjonstjenesteleverandør 
(ASP), dvs. vert for andres 
datamaskinprogramapplikasjoner; webhotell, tilby 
vertsserver for andres hjemmesider; utleie av 
datamaskinprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233718 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200506762 
(220) Inndato: 2005.07.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPNET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPNET 

(730) Innehaver: 
 Arild O Gautestad, Waldemar Thranesgate 23 A, 0171 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodesiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter saint apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signallering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for stying, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare for 
datamaskiner, mobiltelefoner og servere. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
elektronisk handel av mobiltelefoner, mobile og 
stasjonære datamaskiner og programvare over lnternett 
og øvrige datanettverk. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet.  
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert hertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; databasetjenester, 
datalagring og publisering knyttet til lnternett og 
bedriftsinterne nettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233719 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200511295 
(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: 
 Eric Løvaas, Løvåsbakken 130, 5145 FYLLINGSDALEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Bilseter. 
 
14 Smykker. 
 
25 Klær. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233720 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200410914 
(220) Inndato: 2004.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VAR-DER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VAR-DER 

(730) Innehaver: 
 Astrid Eitreim Lerum, Leri, 6876 SKJOLDEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Smykker. 

 
16 Etiketter, postkort, trykksaker. 
 
18 Vesker, sekker, kofferter, etuier. 
 
20 Skilt, plaketter, figurer; emballasje for flasker av 
tre; emballasjeholdere av plast; skrin (smykke), ikke av 
edelmetall. 
 
21 Krus, turkopper, glassartikler; varer laget av 
porselen og keramikk. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233721 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200508540 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOUSE of COFFEE 

(730) Innehaver: 
 ISS A/S , Bredgade 30, 1260 KØBENHAVN K, DK 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
kantinedrift; selvbetjeningsrestauranter; restauranter; 
tjenester tilknyttet bevertning av mat og drikke; servering 
av drikkevarer via automater og dispensere. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233722 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200513344 
(220) Inndato: 2005.12.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUIDANCE THROUGH 
TROUBLED WATERS 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUIDANCE THROUGH TROUBLED WATERS 

(730) Innehaver: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; arrangering av kurs og 
seminarer om immaterielle rettigheter 
 
42 Rådgivning vedrørende immateriell 
eiendomsrett; undersøkelser, analyser, tekniske og 
juridiske vurderinger i relasjon til immaterielle rettigheter; 
overvåking av immaterielle rettigheter; teknisk og juridisk 
konsulentvirksomhet; juridiske tjenester og juridisk 
rådgivning; strategiplanlegging vedrørende ervervelse av 
immaterielle rettigheter 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233723 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200508530 
(220) Inndato: 2005.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHECKPOINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHECKPOINT 

(730) Innehaver: 
 ISS A/S , Bredgade 30, 1260 KØBENHAVN K, DK 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, spesielt 
internettcafeer og tjenester tilknyttet disse. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
kantinedrift; selvbetjeningsrestauranter; restauranter; 
tjenester tilknyttet bevertning av mat og drikke; servering 
av drikkevarer via automater og dispensere for 
drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233724 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200509034 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.24 EM 004357612 
(540) Gjengivelse av merket: 

POLYSACCHARIDE PSS 20 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 POLYSACCHARIDE PSS 20 

(730) Innehaver: 
 PSS Interservice AG , Rebbergstrasse 10, 8954 

GEROLDSWIL, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til materialbelegning og til 

overflatebelegg for bygningsmaterialer, særlig for betong, 
sement, mur-/teglstein og metall. 
 
2 Overflatebeskyttelsesmidler mot tilsmussing, 
grafitti og skader grunnet miljøpåvirkninger på bygninger, 
kjøretøy og andre overflater og for rengjøring av 
bygninger, kjøretøy og andre overflater. 
 
37 Rådgivning, særlig til kommuner, på området 
overflatebeskyttelse og overflaterengjøring; belegning av 
alle typer overflater med naturlige og kjemiske produkter 
for beskyttelse mot tilsmussing, grafitti og skader grunnet 
miljøpåvirkninger, så vel som rengjøring av alle typer 
overflater. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233725 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200506788 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CELLUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CELLUS 

(730) Innehaver: 
 Aspiro AB , Gråbrödergatan 2, 21121 MALMÖ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder , v/ Ole Per Solum, Postboks 1600, 

Vika, 0119 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, generelt og 
spesielt innen mobiltelefoni; spill, ringesignaler, lyd, bilder 
og film, musikk, sms-tjenester og øvrig kommunikasjon i 
lyd, tekst, film og bilder via mobiltelefoni-utstyr og/eller 
mobilnett. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233726 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200506795 
(220) Inndato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cellus 

(730) Innehaver: 
 Aspiro AB , Gråbrödergatan 2, 21121 MALMÖ, SE 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder , v/ Ole Per Solum, Postboks 1600, 

Vika, 0119 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, generelt og 
spesielt innen mobiltelefoni; spill, ringesignaler, lyd, bilder 
og film, musikk, sms-tjenester og øvrig kommunikasjon i 
lyd, tekst, film og bilder via mobiltelefoni-utstyr og/eller 
mobilnett. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233727 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200409097 
(220) Inndato: 2004.09.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DiSC 

(730) Innehaver: 
 Inscape Publishing Inc , 6465 Wayzata Blvd., Suite 800, 

MN55426 MINNEAPOLIS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, nemlig pamfletter, brosjyrer, 

manualer (trykksaker), bøker og tester for bruk i 
adferdsevaluering, rådgivning, personlig utvikling, 
ungdomsutvikling, foreldreopplæring, forretningsdrift samt 
i opplæring av ansatte.   
 
35 Forretningsrådgivningstjenester innen 
områdene ledelse, oppsyns- og mellompersonlig 
kompetanse, kundebehandling og personell-opplæring; å 
bringe sammen og fremvise et utvalg innspilte audio- og 
videoband, data-programmer og trykksaker innen 
området menneskelig ressursutvikling og ledelse som 
gjør kunder i stand til på en bekvem måte å se og kjøpe 
slike varer. 
 
41 Selvrettede opplæringsprogrammer innen 
områdene adferdsevaluering, rådgivning, personlig 
utvikling, ungdomsutvikling, foreldreopplæring, 
forretningsdrift samt i opplæring av ansatte.  
 
42 Fremskaffelse av midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbare dataprogrammer som inneholder 
opplærende- og forklarende tekster, spørsmål og 
interpretasjonsdata for bruk innen adferdsevaluering, 
rådgivning, personlig utvikling, ungdomsutvikling, 
foreldreopplæring, forretningsdrift samt i opplæring av 
ansatte. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233728 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200511944 
(220) Inndato: 2005.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

20Q 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 20Q 

(730) Innehaver: 
 20Q.net Inc , 93 Gilchrist Avenue, ONK1Y0M9 OTTAWA, 

CA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Bærbare elektroniske spill 

 
28 Bærbare elektroniske spill 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233729 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200504362 
(220) Inndato: 2005.05.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOCK IT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOCK IT 

(730) Innehaver: 
 Götessons Industri AB , Växtorpsvägen 6, 51461 

DALSTORP, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dokkingsanordninger for datamaskiner. 

 
20 Opphengsanordninger og hyller for 
datamaskiner og datatilbehør; datamøbler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233730 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200400716 
(220) Inndato: 2004.02.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIPOWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNIPOWER 

(730) Innehaver: 
 Universal Diesel AS , Industriv 9, 1473 LØRENSKOG, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Aggregater, hjelpemotorer, fremdriftsmotorer, 

industrimotorer, gassturbiner, reservedeler til det 
ovennevnte. 
 
12 Fremdriftsmotorer, reservedeler til det 
ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233731 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200410931 
(220) Inndato: 2004.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Auragrammet 

(730) Innehaver: 
 Lisbeth Lind af Hageby, Sagveien 28, 0459 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Undervisningsvirksomhet; organisering av 

selvutviklingskurs og selvstudium; utgivelse av bøker. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 

(111) Reg.nr.: 233732 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200410930 
(220) Inndato: 2004.10.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 InnerLifeExperience 

(730) Innehaver: 
 Lisbeth Lind af Hageby, Sagveien 28, 0459 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Undervisningsvirksomhet; psykoterapeut- og 

livsveilederutdanning; organisering av selvutviklingskurs 
og selvstudium. 
 
44 Massasje og helsetjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233733 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200513771 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RINGNES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RINGNES 

(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  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233734 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200508982 
(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:  
 FX 

(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:  
 38 Fjernsynsoverføringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233735 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200513778 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 REALITY SYNTHESIZER 

(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 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske 
funksjonsprogrammer for elektroniske 
musikkinstrumenter; spillapparater alene for bruk med 
TV-apparater; batteriladere; uinnspilte optiske disker; 
elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt 
konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt 
konstruert for DVD-spillere; kontrollenheter spesielt 
konstruert for DVD-opptakere; kontrollenheter spesielt 
konstruert for DVD-videoopptakere; kontrollenheter 
spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; digitale 
stillbildekameraer; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; displayer; elektroniske tagger for 
elektronisk intelligens (discernment); optiske skannere; 
FM-sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); 
harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer 
for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig 
bruk; storskala integrerte kretser for bildebearbeidelse; 
halvledermikrochips; flytende krystalldisplayer; flytende 
krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; 
modemer; muser for computere; engangskameraer med 
ueksponert film; optiske diskspillere med kontrollenheter; 
optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske 
fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer 
for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere 
for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for 
mottak av terrestrisk digital kringkasting; oppladbare 
batterier; innspilte optiske disker med 
computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med 
håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; 
fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for CD-
spillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for 
DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med 
computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med 
bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for 
bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller 
for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig 
bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker 
med lydopptak; magnetiske kort, ark og tape med 
lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker 
med videoopptak; optiske magnetiske disker med 
videoopptak 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233736 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200513386 
(220) Inndato: 2005.12.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MASTERPIECE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MASTERPIECE 

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

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og 
forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; deodoranter og 
antiperspiranter for personlig bruk 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233737 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200513782 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NO CODING REQUIRED 

(730) Innehaver: 
 Bayer HealthCare LLC , 100 Bayer Raod, PA15205 

PITTSBURG, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Diagnostisk reagensmiddel for analyse av 

kroppsvæsker 
 
10 Medisinsk diagnostiske instrumenter for 
analyse av kroppsvæsker; blodglykosemålere 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233738 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200512009 
(220) Inndato: 2005.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DREAMWORLD TECHNOLOGY 

(730) Innehaver: 
 Funcom GmbH , Steinackerstrasse 9, 8700 KUSNACT, 

CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Dataspill og videospill, herunder online spill til 

bruk på PC over Internett; spillapparater, kun til bruk med 
TV-apparater; software applikasjoner til utvikling av 
dataspill og videospill, herunder online spill til bruk på PC 
over Internett. 
 
42 Utvikling, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, herunder utvikling av 
dataspill for PC og TV-spill konsoller. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233739 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200514066 
(220) Inndato: 2005.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYCARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MYCARD 

(730) Innehaver: 
 Handelsbanken Finans NUF , Postboks 1342 Vika, 0113 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Finansiell virksomhet 
 
38 Telekomvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233740 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200514067 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 John P Pedersen & Søn AS , Postboks 1694, Vika, 0120 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Shipping og rederivirksomhet, transport- og 

befraktningsvirksomhet 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233741 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200514491 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCHARFFEN BERGER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCHARFFEN BERGER 

(730) Innehaver: 
 Lime Nordic AS , Granfos Næringspark 13, Postboks 

150, 1325 LYSAKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 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; sauser, krydderier; is 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og 
grønnsaker 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233742 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200301070 
(220) Inndato: 2003.02.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

F-I-T SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 F-I-T SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 Sport Maska Inc , 2 Place Alexis-Nihon 3500, de 

Maisonneuve Blvd West, Suite 1210, QCH3Z3C1 
MONTREAL, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Hjelmer. 
 
28 Skøyter, hockeykøller, hockeyhansker, 
polstringer for målvakter, gripehansker for målvakter, 
trykkformede sportsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233743 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200506474 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTENZO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTENZO 

(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:  
 29 Grønnsaker (hermetiserte, tørkede eller kokte), 

frukter (hermetiserte, tørkede eller kokte), sopp 
hermetiserte, tørkede eller kokte), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk 
og sjømat, alle disse produkter også i form av ekstrakter, 
supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne 
eller tørkede; syltetøy; egg; melk, fløte, smør, ost og 
andre næringspreparater basert på melk; melkebaserte 
og fløtebaserte desserter; yoghurt; soyamelk og 
soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; 
proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke 
inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; 
peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, 
buljong, klare kjøttsupper. 
 
30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte 
preparater og drikker; iskaffe, kaffeerstatning; ekstrakter 
av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på 
kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte 
preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og 
drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, 
sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte 
preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker 
og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige 
søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; 
kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, 
desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne 
konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen 
yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller 
vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer 
og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen 
yoghurt; bindemiddel for å lage iskrem og/eller vannis 
og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller 
frosne kaker og/eller frossen softis og/eller frosne 
desserter og/eller frossen yoghurt; honning og 
honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, cornflakes, 
kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, 
kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; 
næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, 
også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; 
blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte 
deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller 
krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, 
salatdressinger, majones; sennep; eddik. 
 
32 Øl; vann, musserende vann eller 
kullsyreholding vann, bearbeidet vann, kildevann, 
mineralvann, smakstilsatt vann; drikker tilsatt fruktsmak 
og fruktbaserte drikker, frukt- og grønnsak juice, nektar, 
limonade, sodavann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker; saft, ekstrakter og essenser and andre 
preparater for å lage ikke-alkoholholdige drikker (unntatt 
eterisk olje); melkesyregjærede drikker; soyabaserte 
drikker; maltbaserte drikker; isotoniske drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233744 
(151) Reg.dato.: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Søknadsnr.: 200500727 
(220) Inndato: 2005.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.06 US 78/543,181 
(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: 
 Genworth Financial Inc , 6620 West Broad Street, 

VA23230 RICHMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Finansielle tjenester i form av 

investeringssikkerhet og finansiell planlegging på 
områdene annuiteter, forbrukerinvesteringsprodukter, 
utdanningsfinansiering, eiendomsplanlegging, 
finansieringsavtaler, garanterte investeringskontrakter, 
investeringer, aksjefond, pensjonsplanlegging, periodiske 
erstatnings- og forsikringsutbetalinger; 
forsikringsadministrasjon, forsikringskonsultasjon og 
forsikringsgarantitjenester på områdene liv, helse, 
supplerende helse, ulykke, lemlestelse, dental, syn, 
langtidspleie, uførhet, pensjon, bil, kreditt, pant, 
erstatning, huseier, hjem- og innbo nødssituasjoner, 
arbeidsstedsfordeler, og reiseforsikring, og reassuranse; 
finansieringsevaluering for forsikringsformål; 
forsikringsaktuarvirksomhet; forsikringsagenturer; 
forsikringsagentur og -meglervirksomhet; 
forsikringskravadministrasjon; behandling av 
forsikringskrav; beregning og fastsettelse av 
forsikringskrav. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233745 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200411514 
(220) Inndato: 2004.11.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORSPAR - Trygghet fra dag 1 

(730) Innehaver: 
 Norspar AS , Postboks 272, 7600 LEVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Helhetlig økonomisk rådgivning; behovsrettet 

kommunikasjon i form av at kundens økonomiske behov 
analyseres og at produktene til kunden velges ut og 
tilpasses etter dette; det forannevnte i relasjon til 
finansielle produkter, nemlig skadeforsikringer, 
(forsikringsprodukter knyttet til økonomisk dekning av 
materiell skade), livsforsikring, (forsikringer knyttet til 
økonomisk kompensasjon ved helsemessige tap), 
meglervirksomhet innenfor forsikring (assuranse), ulike 
produkter for plassering av verdier i den hensikt å spare 
penger, bankvirksomhet og meglervirksomhet innenfor 
finans. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233746 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200509406 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAIRSHOP by NIKITA 

(730) Innehaver: 
 Hair Shop by Nikita , Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 44 Hårpleie/frisør. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233747 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200510180 
(220) Inndato: 2005.10.03 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.25 US 78/616,527 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORACLE FUSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORACLE FUSION 

(730) Innehaver: 
 Oracle International Corp , 500 Oracle Parkway, 

CA94065 REDWOOD CITY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 En rekke computer software og relaterte varer, 

inkludert harddisker, disketter, kompaktplater og annet 
maskinlesbart media inneholdende opptatte data og 
computer software, hodetelefoner, laptop computer 
kasser/etuier (cases), håndholdte computer kasser/etuier 
(cases), kalkulatorer, og computer musematter 
(mousepads); dokumentasjon, manualer og instruksjoner 
distribuert dertil. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233748 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200506554 
(220) Inndato: 2005.07.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RAW 

(730) Innehaver: 
 Marco da Veiga, Hausmannsgate 8, Hus 5/611, 0182 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 CD-innspillinger; plakater; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 
 
35 Salg av cd-innspillinger. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233749 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200507109 
(220) Inndato: 2005.07.27 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 SE 0501162 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOVA 

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

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av 
tekstiler, mykningsmidler for klesvask, 
tekstilforbedringsmidler; midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping; såper for vask av klær og 
tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233750 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200504764 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKY-WATCHER 

(730) Innehaver: 
 Pacific Telescope Corp , 115/11960 Hammersmith Way, 

BCV7A5C9 RICHMOND, CA 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233751 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200406883 
(220) Inndato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet 2004.04.28 EU 003779501 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALTIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BALTIC 

(730) Innehaver: 
 Baltic Safety Products AB , Box 60, 54502 ÄLGARÅS, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Redningsvester, flytehjelpemidler, 

sikkerhetsliner, livredningsbøyer, flyteklær. 
 
25 Klær 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233752 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200502907 
(220) Inndato: 2005.04.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLOGRIPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOLOGRIPS 

(730) Innehaver: 
 Solo Cup Operating Corp , 1700 Old Deerfield Road, 

IL60035 HIGHLAND PARK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 21 Plastikk- og papirkopper, plastikk- og 
papirtallerkener, plastikk- og papirlokk, plastikk- og 
papirskåler/boller. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233753 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200506025 
(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:  
 Bullfighter 

(730) Innehaver: 
 Smart Drinks Ltd , Trident Chambers, Road Town,  

TORTOLA (BVI), VG 
(740) Fullmektig: 

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

 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-
alkoholholdige cocktails; drikker inneholdende kaffein 
og/eller planteuttrekk, særlig taurin, guarana eller 
ginseng, og/eller vitamine-, sports-og stimulerende 
drikker (ikke for medisinsk formål). 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin; 
brennevin (drikker); liquorer; alkoholholdige preparater til 
fremstilling av drikker; alkoholholdige melkblandede 
drikker; sprit- og/eller vinbasert cocktails og aperitifer; 
drikker inneholdende vin. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233754 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508100 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233755 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508101 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233756 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508104 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
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pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233757 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508105 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Spenning 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233758 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508107 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 

databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 



 registrerte varemerker 2006.07.10 - 28/06

 

49 
 

(111) Reg.nr.: 233759 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508109 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multi 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233760 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200508110 
(220) Inndato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multix 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Salgsautomater; fremvisningsskjermer for film, 

foto; skjermer for fotografi; databehandlingsapparater og- 
innretninger; lysskilt; magnethukommelse for 
datamaskiner; datamaskiner; innregistrerte programmer 
for datamaskiner; dataprogrammer som er innregistrerte 
på databærere; kassaapparater; ytre enheter for 
computere; programvarer - innregistrerte EDB 
programmer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler. 
 
20 Disker; skilt av tre eller av plast. 
 
28 Spilleautomater, annet enn med myntinnkast 
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; 
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med 
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn for 
bruk sammen med tv-apparater; spilleautomater eller 
spillemaskiner med myntinnkast. 
 
35 Reklameoppslag; spredning av 
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av 
reklamemateriell som flyveblader, hefter, trykksaker og 
vareprøver; oppdatering av reklamemateriale; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; 
fjernsynsreklame; innsamling av informasjon for bruk i 
databaser; systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; on-line annonse. 
 
38 Radiosendinger; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk 
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; 
satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler som 
telekommunikasjonstjeneste. 
 
41 Underholdningsvirksomhet; organisering av 
konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning; instruksjon som opplæring; undervisning; 
produksjon av radio og fjernsynsprogram; 
kasinovirksomhet eller spillevirksomhet; 
pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; 
spillehaller; spilltjenester tilbudt online; tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233761 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200511961 
(220) Inndato: 2005.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRUZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CRUZ 

(730) Innehaver: 
 Thorn Lighting Group , 20 Farringdon Road, EC1M3AP 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparater og installasjoner for belysning; 

lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; 
lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; 
lyspærer, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233762 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200514077 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.12 GB 2403784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H2O 

(730) Innehaver: 
 DSG Retail Ltd , Maylands Avenue, HP27TG HEMEL 

HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, 

tørkemaskiner for klesvask og annen vask, ruller og 
rullemaskiner, vrimaskiner og klesruller, rotasjons- og 
sentrifugemaskiner (vannekstraherende), dampvaskere 
og damprensere, tørkemaskiner for tøy; deler og tilbehør 
for alle forannevnte varer 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon; kjøleskap; frysere; komfyrer, ovner, 
mikrobølgeovner, kokeplater og komfyrtopper, griller for 
matlaging; brødristere; klimaanlegg og 
luftkondisjoneringsapparater; vifter; vifteovner; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233763 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200514080 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.12 GB 2403783 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H2O 

(730) Innehaver: 
 DSG Retail Ltd , Maylands Avenue, HP27TG HEMEL 

HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, 

tørkemaskiner for klesvask og annen vask, ruller og 
rullemaskiner, vrimaskiner og klesruller, rotasjons- og 
sentrifugemaskiner (vannekstraherende), dampvaskere 
og damprensere, tørkemaskiner for tøy; deler og tilbehør 
for alle forannevnte varer 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon; kjøleskap; frysere; komfyrer, ovner, 
mikrobølgeovner, kokeplater og komfyrtopper, griller for 
matlaging; brødristere; klimaanlegg og 
luftkondisjoneringsapparater; vifter; vifteovner; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233764 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200503479 
(220) Inndato: 2005.04.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAN CENTENARIO AZUL 

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

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

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

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

 
33 Alkoholholdige drikker; tequila. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233765 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200503304 
(220) Inndato: 2005.04.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THINKSTORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THINKSTORE 

(730) Innehaver: 
 Lenovo Group Ltd , No. 6, Chuangye Road Shangdi 

Information Industry, Base Haidian District, 100085 
BEIJING, CN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg og utstilling av 

informasjonsteknologiprodukter, datahardvare og 
dataprogramvare, tilbehør til datamaskiner og relaterte 
datatjenester, salg og utstilling av forannevnte varer, 
også via globale datanettverk; salg og 
markedsfremmende virksomhet i relasjon til 
informasjonsteknologi og datatjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233766 
(151) Reg.dato.: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 200510537 
(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:  
 BARNAS BIRKEBEINERRENN LILLEHAMMER 

SKIKLUBB 
(730) Innehaver: 

 Birkebeinerrennet AS , Postboks 221, 2601 
LILLEHAMMER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS , Postboks 359 

Sentrum, 0101 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Skirenn i klassisk stil for barn opp til 7. klasse; 
organisering av sportskonkuranser. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233767 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505955 
(220) Inndato: 2005.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SiO Studentbarnehagene 

(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) , Trimveien 4, 0314 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

arbeidsformidling; avskrift (transkripsjon); bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer silk at kunder 
på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe tekstiler, 
fottøy, sportsutstyr, fotoutstyr, musikk, mat og drikke og 
suvenirer i form av ryggsekker, vester, t-skjorter, 
gensere, nøkkelbånd, paraplyer, kopper; salg av bøker 
og kontorrekvisita; salg av kioskvarer i form av telekort, 
norske og internasjonale aviser og blader, frukt, is, 
smågodt, sjokolade, mineralvann og tobakksvarer; 
bokføring; administrasjon av data-arkiver; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
datasøk i datafiler, for andre; dokumentkopiering; 
arbeidsformidling; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; maskinskriving; on-line 
annonsering på datanettverk; organisering av messer for 
salg og markedsføring; oppdatering, utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass, 
utleie av salgsautomater; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; personellrekruttering; prokura. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; snekkervirksomhet og 
rørleggervirksomhet; malervirksomhet; 
elektrikervirksomhet; rengjøringsvirksomhet; rengjøring 
av klær, bleievasking. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning); organisering og 
ledelse av konferanser, seminarer, kollokvium, 
symposium og kongresser; utgivelser av bøker; utlån av 
bøker; bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; drift av 
fritidsanlegg; drift og utleie av idrettshaller, idrettsplasser, 
stadium og trimsenter; trening (fysisk); instruksjon 
(opplæring); kinodrift; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); korrespondansekurs; 
helseklubbvirksomhet; nattklubber; reportasjetjenester; 
organisering av lotterier; elektronisk setting (for trykking); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
yrkesveiledning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; utstillinger for kulturelle- og 
utdanningsformål; spillehaller. 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
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midlertidig innlosjering; barnehager og daghjem; 
bartjenester, formidling av midlertidig losji; kaféer; 
kantiner; catering; snack-barer/kiosker; reservering av 
innkvartering; restauranter; utleie av møterom og 
festlokaler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233768 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505963 
(220) Inndato: 2005.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SiO Studentboligene 

(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) , Trimveien 4, 0314 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

arbeidsformidling; avskrift (transkripsjon); bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder 
på en hensiktsmessig mate kan se på og kjøpe tekstiler, 
fottøy, sportsutstyr, fotoutstyr, musikk, mat og drikke og 
suvenirer i form av ryggsekker, vesker, t-skjorter, 
gensere, nøkkelbånd, paraplyer og kopper; salg av bøker 
og kontorrekvisita; salg av kioskvarer i form av telekort, 
norske og internasjonale aviser og blader, frukt, is, 
smågodt, sjokolade, mineralvann og tobakksvarer; 
bokføring; administrasjon av data-arkiver; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
datasøk i datafiler, for andre; dokumentkopiering; 
arbeidsformidling; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; maskinskriving; on-line 
annonsering på datanettverk; organisering av messer for 
salg og markedsføring; oppdatering, utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass, 
utleie av salgsautomater; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; personellrekruttering; prokura. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering; bankvirksomhet; bestyrelse av 
fast eiendom; utleie av leiligheter og hybler; 
husleieinnkreving; garantier (kausjon); 
finansieringsvirksomhet; boligformidling (leiligheter); 
bestyrelse av leiegårder; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av familiestiftelser; finansiell 
sponsorvirksomhet; finansrådgivning; syke- og 
pensjonsforsikring: oppbygging av kapitalfond; 
veldedighetsinnsamlinger; utlån, utleie av kontorer; 
utstedelse av kredittkort; kredittkorttjenester; 
kjøpekortstjenester 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; snekkervirksomhet og 
rørleggervirksomhet; malervirksomhet; 
elektrikervirksomhet; rengjøringsvirksomhet; rengjøring 
av klær, bleievasking. 
 
39 Flyttebyråer; garasjeutleie. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
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underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning); organisering og 
ledelse av konferanser, seminarer, kollokvium, 
symposium og kongresser; utgivelser av bøker; utlån av 
bøker; bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; drift av 
fritidsanlegg; drift og utleie av idrettshaller, idrettsplasser, 
stadium og trimsenter; trening (fysisk); instruksjon 
(opplæring); kinodrift; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); korrespondansekurs; 
helseklubbvirksomhet; nattklubber; reportasjetjenester; 
organisering av lotterier; elektronisk setting (for trykking); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
yrkesveiledning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; utstillinger for kulturelle- og 
utdanningsformål; spillehaller. 
 
42 Rådgivning, prosjektering og prosjektledelse 
innen bygg; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter; ingeniørvirksomhet; forskning; 
juridiske tjenester; prosjektstudier, konvertering av data 
eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data (ikke-fysisk 
konvertering). 
 
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; barnehager og daghjem; 
bartjenester, formidling av midlertidig losji; kafeer; 
kantiner; catering; snack-barer/kiosker; reservering av 
innkvartering; restauranter; utleie av møterom og 
festlokaler. 
 
45 Sikkerhets- og bevoktningstjenester for fast 
eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233769 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200502867 
(220) Inndato: 2005.03.31 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEDXPLORE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEDXPLORE 

(730) Innehaver: 
 Medxplore AS , Seilmakergt. 3, 7725 STEINKJER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 On-line annonsering på datanettverk og 

internett, Publice Relation-tjenester, publisering og 
spredning av reklametekster på internett, databaser og 
fjernsyn. 
 
38 Tjenester fra informasjonsbyråer; 
mobiltelefontjenester; overføring av bilder og beskjeder 
ved datamaskiner; kommunikasjon ved datamaskiner. 
 
41 Utgivelse av bøker, instruksjon, publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter online, undervisning. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233770 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200413368 
(220) Inndato: 2004.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECHORAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECHORAL 

(730) Innehaver: 
 SBL Vaccin AB , Lundagatan 2, 10521 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Koleravaksiner; vaksiner for anvendelse ved 

behandling og forebygging av diarésykdommer. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233771 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200412781 
(220) Inndato: 2004.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMATØR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMATØR 

(730) Innehaver: 
 MP Media  sro , Ripska 1432/2, 10000 PRAHA 10, CZ 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online 
annonse- og reklamevirksomhet på et datanettverk, alle 
de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, World 
Wide Web og/eller via kommunikasjonsnettverk. 
 
38 Tjenester for fremskaffelse av elektroniske 
oppslagstavler; tjenester for fremskaffelse av tilgang til, 
og leasing av, tilgangstid til Internett nettsteder; ytelse og 
fremskaffelse av tjenester for Internett og domenenavn; 
tjenester som leverandør av Internett-tjenester (ISP); 
elektronisk post tjenester; utleie og leasing av 
elektroniske postbokser; informasjon, rådgivning og 
bistand vedrørende alle forannevnte tjenester, inkludert, 
men ikke begrenset til, alle de foran nevnte tjenester 
fremskaffet via Internett, et verdensomspennende globalt 
nettverk (World Wide Web) og/eller via 
kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 



 registrerte varemerker 2006.07.10 - 28/06

 

55 
 

(111) Reg.nr.: 233772 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200513704 
(220) Inndato: 2005.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

66 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 66 

(730) Innehaver: 
 Eivind Glad, Vegaveien 39, 9024 TOMASJORD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Preparerte nøtter, preparerte peanøtter, 
potetchips, tørkede frukter, preparerte cashewnøtter. 
 
30 Sukkertøy, sjokolade, konfekt, tyggegummi, 
myke sukkerprodukter, pastiller, karameller, søtsaker, 
søtsaker som dekorasjon på kaker og is, konfektyrer, 
sukker, konditorvarer, lakris, gelétopper, søtsaker av 
gelé, spiseis, marsipan, konditorimandler, brente 
mandler, saltstenger. 
 
31 Nøtter. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233773 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505959 
(220) Inndato: 2005.06.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SiO Studentrådgivningen 

(730) Innehaver: 
 Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) , Trimveien 4, 0314 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

arbeidsformidling; avskrift (transkripsjon); bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder 
på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe tekstiler, 
fottøy, sportsutstyr, fotoutstr, musikk, mat og drikke og 
suvenirer i for av ryggsekker, vesker, t-skjorter, gensere, 
nøkkelbånd, paraplyer og kopper; salg av bøker og 
kontorrekvisita; salg av kioskvarer i form av telekort, 
norske og internasjonale aviser og blader, frukt, is, 
smågodt, sjokolade, mineralvann og tobakksvarer; 
bokføring; administrasjon av data-arkiver; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
datasøk i datafiler, for andre; dokumentkopiering; 
arbeidsformidling; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; maskinskriving; on-line 
annonsering på datanettverk; organisering av messer for 
salg og markedsføring; oppdatering, utleie av og 
utsendelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass, 
utleie av salgsautomater; rådgivning om organisasjons- 
og forretningsledelse; personellrekruttering; prokura. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering; bankvirksomhet; bestyrelse av 
fast eiendom; utleie av leiligheter og hybler; 
husleieinnkreving; garantier (kausjon); 
finansieringsvirksomhet; boligformidling (leiligheter); 
bestyrelse av leiegårder; bestyrelse av fast eiendom; 
bestyrelse av familiestiftelser; finansiell 
sponsorvirksomhet; finansrådgivning; syke- og 
pensjonsforsikring; oppbygging av kapitalfond; 
veldedighetsinnsamlinger; utlån, utleie av kontorer; 
utstedelse av kredittkort; kredittkorttjenester; 
kjøpekortstjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler. 
 
40 Trykkerivirksomhet; Trykking (litografisk, 
mønster, offset); tannteknikertjenester; serigrafisk 
trykking; offsettrykking; litografisk trykking; fremkalling av 
fotografier og film; bokbinding 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning); organisering og 
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ledelse av konferanser, seminarer, kollokvium, 
symposium og kongresser; utgivelser av bøker; utlån av 
bøker; bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; drift av 
fritidsanlegg; drift og utleie av idrettshaller, Idrettsplasser, 
stadium og trimsenter; trening (fysisk); instruksjon 
(opplæring); kinodrift; klubbvirksomhet (underholdning 
eller utdannelse); korrespondansekurs; 
helseklubbvirksomhet; nattklubber; reportasjetjenester; 
organisering av lotterier; elektronisk setting (for trykking); 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
yrkesveiledning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; utstillinger for kulturelle- og 
utdanningsformål; spillehaller. 
 
42 Rådgivning, prosjektering og prosjektledelse 
innen bygg; grafisk formgivning; forvaltning av 
forfatterrettigheter; ingeniørvirksomhet; forskning; 
juridiske tjenester; prosjektstudier, konvertering av data 
eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data (ikke-fysisk 
konvertering). 
 
44 Medisinske tjenester; poliklinikker; 
psykologtjenester; psykososiale tjenester; 
fysioterapitjeneste; helse- og sosialtjeneste; 
legebehandling; klinikker; sykepleiertjenester; 
tannlegebehandling; massasje. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233774 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200512010 
(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:  
 b BLEND 

(730) Innehaver: 
 Blend A/S , Edisonvej 4, 7100 VEJLE, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, hårvann, tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233775 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514081 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JP.P&S 

(730) Innehaver: 
 John P Pedersen & Søn AS , Postboks 1694, Vika, 0120 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Shipping og redervirksomhet, transport- og 

befraktningsvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233776 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514082 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.12 GB 2403785 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 H2O 

(730) Innehaver: 
 DSG Retail Ltd , Maylands Avenue, HP27TG HEMEL 

HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Støvsugere, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, 

tørkemaskiner for klesvask og annen vask, ruller og 
rullemaskiner, vrimaskiner og klesruller, rotasjons- og 
sentrifugemaskiner (vannekstraherende), dampvaskere 
og damprensere, tørkemaskiner for tøy; deler og tilbehør 
for alle forannevnte varer 
 
11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon; kjøleskap; frysere; komfyrer, ovner, 
mikrobølgeovner, kokeplater og komfyrtopper, griller for 
matlaging; brødristere; klimaanlegg og 
luftkondisjoneringsapparater; vifter; vifteovner; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233777 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200512012 
(220) Inndato: 2005.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLENDSHE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLENDSHE 

(730) Innehaver: 
 Blend A/S , Edisonvej 4, 7100 VEJLE, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske 
preparater, hårvann, tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233778 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200510587 
(220) Inndato: 2005.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Minime 

(730) Innehaver: 
 Vikonsept AS , Gåslandstunet 9, 5533 HAUGESUND, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Kristine Vikse, Gåslandstunet 9, 5533 HAUGESUND, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Barneklær. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233779 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200513708 
(220) Inndato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDRILL AS 

(730) Innehaver: 
 Nordrill AS , Austad, 4745 BYGLAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Portable boremaskiner til olje- og 

gassindustrien. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233780 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514083 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Nems Accounter 

(730) Innehaver: 
 Novatech as , Postboks 163, 4065 STAVANGER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 
(111) Reg.nr.: 233781 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514494 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUGAR BABIES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUGAR BABIES 

(730) Innehaver: 
 Lime Nordic AS , Granfos Næringspark 13, Postboks 

150, 1325 LYSAKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 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; sauser, krydderier; is 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og 
grønnsaker 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233782 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505706 
(220) Inndato: 2005.06.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAZER FOND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAZER FOND 

(730) Innehaver: 
 OY Karl Fazer AB , Box 44, 00101 HELSINGFORS, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt; fisk; fjærkre; vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørkede og tillagede frukter og grønnsaker; 
geléer; syltetøy; fruktkompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fettstoffer. 
 
30 Kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; 
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler tilvirket av kom; 
brød; konditorivarer og søtsaker; iskrem; honning; sirup; 
gjær; bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser og 
smakstilsetninger; krydder; is.   
 
43 Restaurantvirksomhet; catering; 
cafevirksomhet; servering av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233783 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505916 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAZER SMAKSOPPLEVELSER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAZER SMAKSOPPLEVELSER 

(730) Innehaver: 
 OY Karl Fazer AB , Box 44, 00101 HELSINGFORS, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt; fisk; fjærkre; vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørkede og tillagede frukter og grønnsaker; 
geléer; syltetøy; fruktkompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fettstoffer. 
 
30 Kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; 
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler tilvirket av korn; 
brød; konditorivarer og søtsaker; iskrem; honning; sirup; 
gjær; bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser og 
smakstilsetninger; krydder; is. 
 
43 Restaurantvirksomhet; catering; 
cafévirksomhet; servering av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233784 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200505917 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAZER TASTE SENSATIONS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FAZER TASTE SENSATIONS 

(730) Innehaver: 
 OY Karl Fazer AB , Box 44, 00101 HELSINGFORS, FI 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt; fisk; fjærkre; vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørkede og tillagede frukter og grønnsaker; 
geléer; syltetøy; fruktkompotter; egg; melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fettstoffer. 
 
30 Kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; 
kaffeerstatninger; mel og næringsmidler tilvirket av korn; 
brød; konditorivarer og søtsaker; iskrem; honning; sirup; 
gjær; bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser og 
smakstilsetninger; krydder; is. 
 
43 Restaurantvirksomhet; catering; 
cafévirksomhet; servering av mat og drikke. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233785 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200510891 
(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:  
 BTB Eiendomsmegling BOLIG PROSJEKT NÆRING 

(730) Innehaver: 
 Bjørn Tore Rundereim Strømmen, Ringvålveiem 332B, 

7089 HEIMDAL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Eiendomsmegling; bestyrelse av fast eiendom; 
konsulenttjenester i forbindelse med eiendomsmegling. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233786 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514096 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPE International 

(730) Innehaver: 
 Society of Petroleum Engineers (SPE) Inc , P O Box 

833836, TX RICHARDSON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet i form av arrangering 

av konferanser, seminarer, møter, kurs og praktiske 
seminarer for ingeniører og andre i den 
verdensomspennende olje- og gassindustrien og 
distribusjon av kursmateriale i denne forbindelse; 
arrangering av seminarer og konferanser; publikasjon av 
tekster, bøker, rundskriv, tidsskrifter, manualer, blader, 
magasiner og andre trykksaker; publikasjon av 
elektroniske publikasjoner i form av tekniske 
avhandlinger, blader, rundskriv og magasiner relatert til 
den verdensomspennende olje- og gassindustrien; 
oppkoblede bibliotektjenester ved tilveiebringelse av 
tilgang til samlinger som inneholdende tekniske 
avhandlinger og andre dokumenter relatert til den 
verdensomspennende olje- og gassindustrien 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233787 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200403429 
(220) Inndato: 2004.03.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAMMER PREMIUM LONDON DRY Gin 

(730) Innehaver: 
 Arcus AS , Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 

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

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

 33 Engelsk gin. 
(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 

  
 

(111) Reg.nr.: 233788 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200514498 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORO VELBEKOMME 

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

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett 
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is 
 
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  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 233789 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200411381 
(220) Inndato: 2004.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIVOT-MIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIVOT-MIX 

(730) Innehaver: 
 Norsk Jordforbedring AS , Reddalsveien 219, 4886 

GRIMSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, 

hagebruk og skogbruk; kompost; jord til dyrkning 
herunder jord som toppdress til vedlikehold av golfbaner. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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(111) Reg.nr.: 233790 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200501566 
(220) Inndato: 2005.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TETRA WEDGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TETRA WEDGE 

(730) Innehaver: 
 Tetra Laval Holdings & Finance SA , Avenue Général-

Guisan 70, 1009 PULLY, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskiner; fylle- og pakkemaskiner, 

innpakningsmaskiner, bakemaskiner for kremmerhus, 
emballeringsmaskiner, ekstruderingsmaskiner, 
massefyllingsmaskiner; kapslingsmaskiner og 
korkemaskiner for flasker, formblåsemaskiner, 
blåseformingsmaskiner, sprøytestøpemaskiner, strekke-
formblåsemaskiner, ekstruderings-formblåsemaskiner, 
presser (maskiner), vakuumpakkemaskiner, 
kartongformingsmaskiner; meierimaskiner; 
forseglingsmaskiner; transportbånd; 
homogeniseringsmaskiner; pumper og ventiler for 
anvendelse i næringsmiddelindustrien; former 
(maskindeler); apparater for tilberedning av 
næringsmidler; apparater for sirkulering av vann og 
rengjøringsmiddel for å rengjøre maskiner; 
verktøymaskiner; komponenter, deler og tilbehør for 
forannevnte varer. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; emballasjebeholdere av 
papir eller plastbelagt papir og innpakninsmateriale av 
papir eller plastbelagt papir; poser, sekker og ark for 
innpakning og oppbevaring av næringsmidler og flytende 
eller halvflytende produkter; iskrembeholdere av papir 
eller plastbelagt papir; kremmerhushylser; plastmateriale 
for innpakning (ikke opptatt i andre klasser); plastfilm; 
plastfilm for emballasje; trykksaker; materialer til 
bokbinding; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); poser av plast. 
 
20 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, 
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; 
flaskekapsler og lukkeanordninger for flasker (ikke av 
metall); sugerør; transportpaller (ikke av metall); kasser 
av plast; bokser av plast; beholdere av plast. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett.   
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; drikker 
basert på kaffe, te, kakao eller sjokolade; iste; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier; is.   
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Reg.nr.: 233791 
(151) Reg.dato.: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Søknadsnr.: 200504025 
(220) Inndato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AALTVEDT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AALTVEDT 

(730) Innehaver: 
 Aaltvedt Betong AS , Kleppveien 13, 3914 

PORSGRUNN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; 
lukkeanordninger av metall; metallventiler for 
dreneringsrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre 
klasser); malmer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt og 
asfaltheller; avstivere; gressarmering; betong; 
byggeelementer av betong; heller av betong; 
bygningssteiner; dreneringsrør og -renner; gips; 
glidekanter for veier; grus; brosten; marmor; mosaikk; 
stein; mursteiner; belegningsstein; kantstein; støttemur; 
sandsten. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Reg.nr.: 48284 
(151) Reg.dato.: 1956.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.04 

(210) Søknadsnr.: 195659838 
(220) Inndato: 2006.08.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEUROBION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NEUROBION 

(730) Innehaver: 
 Merck KGaA , Frankfurter Strasse 250, 64293 

DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Legemidler, herunder et kombinert 

vitaminpreparat for behandling av nevrologiske 
sykdommer. 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
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Ansvarsmerker 
 
 
(111) Reg.nr.: 233647 
(151) Reg.dato.: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Søknadsnr.: 200605696 
(220) Inndato: 2006.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

LISK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LISK 

(730) Innehaver: 
 Leif Sæther, Tverrveien 7 B, 9730 KARASJOK, NO 

(450) Kunngjøringsdato  28/06, 2006.07.10 
  

 
 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.07.10 - 28/06

 

63 
 

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: 0290940 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200506162 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STARLIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STARLIGHT 

(730) Innehaver: 
 Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co 

KG, Domstrasse 19, 20095, HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, tinned meat, fish, fruits and 

vegetables; meat, fish and vegetable jellies, all these 
products for export to or import from Great Britain or 
overseas. 
 
31 Vegetables, fruits, all these products for export 
to or import from Great Britain or overseas. 
 
32 Fruit juices, all these products for export to or 
import from Great Britain or overseas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0450846 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.03.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200511868 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOCACID 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LOCACID 

(730) Innehaver: 
 Pierre Fabre Dermatologie, 45, place Abel Gance, 92100, 

BOULOGNE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; hair preparations, 
dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; hair hygiene and care products; 
disinfectants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0483232 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200504549 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUGATTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUGATTI 

(730) Innehaver: 
 FW Brinkmann GmbH, Waltgeristrasse 1-5, 32049, 

HERFORD, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Outer clothing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0552452 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200503615 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTIMIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULTIMIX 

(730) Innehaver: 
 Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, 

KRONBERG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Electrical kitchen apparatus for mixing. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0647386 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200506946 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.21 
(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: 
 Würth International AG, Aspermontstrasse 1, 7004, 

CHUR, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemical products for professional use, 

adhesive materials for professional use, screw stop 
adhesives, unprocessed plastics, contact chemical 
products for treating electrical contacts, chemical 
products used in the motor vehicle sector, brake liquids, 
unprocessed plastic materials and synthetic resins, 
chemical products for the production of foam made of 
synthetic material, assembly foam, assembly pastes, 
leakage detectors, joining pastes, rust stabilizers; 
soldering preparations, freezer sprays, in particular in the 
form of aerosol dispensers; glues; glues, mastics, 
solvents for glues and adhesives, these products forming 
part of repair sets; agents for removing glues, solvents; 
vulcanization solutions, vulcanizing elements. 
 
2 Paints, varnishes, lacquers, in particular in the 
form of aerosol dispensers, colorants, rust prevention 
agents, products for protection of automobile hollow 
bodies, zinc and aluminium in aerosol form, primers for 
lacquers, mastics, protective products for solders in spray 
form, thinners for paints, sprays as screw stops. 
 
3 Cleaning products, products for removing 
grease, sandpaper, abrasive fabric strip, rust-dissolving 
products, rust removers, agents for cleaning, automobile 
cleaning products, joint removers, cleaning products for 
valves and carburettors, cleaning products, protective 
wax, cleaning products for automobiles, hand wash 
creams, soaps, protective creams for the skin, furniture 
cleaning products, chemical products for maintaining and 
cleaning vehicles (included in this class); adhesive 
removers; cleaning agents as part of repair kits. 
 
4 Industrial oils and greases, boring oil and 
cutting oils; lubricants in solid, liquid and paste form; 
protection for battery terminals; sprays for the 
maintenance of electrical contacts, antennae grease, 
additives for motor fuel and motor oils, cooler additives, 
products facilitating and accelerating engine startup, 
graphite. 
 
6 Metal screws and nuts, washers, spring 
washers, springs, collet collars, split pins, nuts, safety 
nuts, butterfly nuts, metallic serrated washers; 
locksmithing and ironmongery articles; nails, adjusting 
screws, fastening parts for tarpaulins, in particular 
eyelets, hooks, closing devices; metal straps; safety 
chains; punches, connective joints, clamping collars for 
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pipes and tubes, metallic cables and wires (not for 
electrical purposes), cable connections, cable rollers and 
reels, cable unwinding drums mainly made of metal; 
cable holders, lubricators, metal rivets and pins, metal 
stud bolts, cable conduits, plugs, plug sockets, plug-in 
connections, non-electric bollards, wire clamps, quick-
release fasteners, washers, shim washers, brake rings 
and discs, safety washers and safety rings, drain valves, 
pipe couplings, magnetic bearing devices, perforated 
boards, locks, keys, bearing rings made of metal; linking 
and fastening elements, vices, metal storage chests, 
clamping plates with screws; metal piping, metal pressure 
hoses, valving made of metal; staples, cable thimbles, 
soldering wire; snap fasteners and their parts as parts of 
metal fittings; unwinders for tarpaulins; apparatus, mainly 
of metal for distribution, operation, uncoiling and coiling of 
cables, pipes and sheets; metal ladders, metal steps, 
brake shoes, metal caps; goods of metal (included in this 
class). 
 
7 Machine tools; tools for machines, machines 
for working metal, wood and plastics and for affixing 
tarpaulins; drills, drilling machines and trueing and 
sanding machines; filters (included in this class), heater 
and spark plugs, planing machines, milling machines, 
cutters, spray guns, spray guns for paint, hot glue guns, 
hammer drills, electric pumps, motor-operated or 
pneumatic cutting and grinding machines, trimming 
machines, apparatus and machines for car body work 
and repair, tap drills and thread cutting tools, sheet 
shears (machines), right angle grinders, keyhole saws, 
pad sanders, mechanical screwdriving machines, angular 
gears, mechanical staplers; corundum cutting and 
grinding wheels as machine parts or for use with 
machines; compression apparatus, pressure pumps; 
valves. 
 
8 Manually-operated tools, tools for working with 
metals, wood and plastics, hand-operated hand tools for 
putting up tarpaulins; tools for connecting and separating 
electrical connections, pliers, riveting pliers, riveting guns, 
stripping pliers, collet collars, crimping pliers, bending 
pliers, offsetting pliers, punch pliers, bending tools and 
countersinks, maintenance tools for battery terminals, 
namely battery clip pullers, files, saws and saw blades, 
cylindrical saws, grinding, cutting and trimming disks, 
apparatus for distributing, treating and uncoiling, 
sharpening stones, sanding blocks, buffing pins, buffing 
wheels, cutting apparatus, plasma jet cutting apparatus, 
shears and sheet metal shears, electrode welding 
clamps, spatulas, mounting tools for removing and 
mounting disks, reaming and adjusting apparatus for 
valves, inflating and deflating apparatus, spark plug 
wrenches, rotating torque limiters, socket spanners, tube 
benders and pipe-cutters, clamping tools, screw 
wrenches, spanners for drill chucks, pincers, grinders, 
wheel removing tools, planes, screwdrivers, shears, 
secateurs, tree pruners, hedge trimmers, tin openers, 
chain saws, circular saws; clamps, cable cutters, 
mounting tools for tyre valves, hand-operated hand tools 
for the maintenance and assembly of vehicle parts, in 
particular brakes; spring tools, centering tools for 
couplings, car jacks; pressure rollers, knives. 
 
9 Electric cables and conductors, plug-in 
electrical contacts, electrical outlets and plugs, plug 
sockets, plug-in connections and electrical terminals, 
sheaths for cables and terminals for cables, fuses, 
including for vehicles, battery terminals, cable links, cable 
sheaths, cable ribbons, cable chips, cable clamps, cable 
drums, electrical plugs, electric strips for earth (electric 
cables in strip form) and for anti-interference, charging 
clips and charging clamps, jump start cables, lead poles, 
electric plugs and electric sockets for trailers as well as 
related control apparatus, maintenance confirmation 
switches, incandescent bulb testers, current testers, 
spark plug testers, anti-freeze monitoring apparatus, 
battery charge testers, compression pressure testers, 

cooling system testers, protective work clothing, 
respiratory masks, protective gloves, protective 
spectacles, fire extinguishers, aprons, welding gloves, 
protective screens, welding mirrors, welding electrodes; 
welding apparatus, magnets for fastening, sensors and 
gauges for adjusting, measuring apparatus and 
measuring tapes, pressure measuring apparatus, 
measuring instruments, in particular slide calipers, angle 
measuring apparatus, jigs, wood humidity measuring 
apparatus, compasses, levels; plasma jet cutting 
apparatus, welding appliances and spot-welding 
apparatus; apparatus for protection against acoustic 
shocks; engine testing and monitoring instruments; 
telephone apparatus, radiotelephony sets, 
intercommunication apparatus, telephone sets, telephone 
headsets, automobile telephones, fax apparatus for 
automobiles, telephone wires; bar code reading devices; 
apparatus for detecting information, screens, indicators of 
liquid crystal; antennae, adapters, consoles, electric 
cables and wires, conductors and their associated 
connectors; parts of the abovementioned products; the 
abovementioned products also as parts of traffic 
guidance systems. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, cooling, drying, 
ventilation, water conduits and sanitary installations; 
portable lamps, vehicle lamps, electric light bulbs, 
incandescent bulbs; automobile test globes, strobe lights, 
lamps, hot air blowing machinery, compressed air fans; 
infrared radiators; lighting appliances for automobiles, 
electrical circuits; lamps, lanterns; warning devices; 
safety installations for vehicles; signalling plates. 
 
12 Parts of land, air and nautical vehicles, 
lubricators, balance weights and related mounting 
clamps, spark plugs and distributor plugs, antennae for 
vehicles and accessories, namely extension leads, cable 
plugs, cover plates, tyre valves, fastening parts for 
exhaust systems and exhaust silencers; tubes and 
connectors for brake lines, brakes and their parts, brake 
ventilation apparatus, brake jackets, brake linings, 
trolleys, workshop cars, windscreen wipers, windscreen 
washing jets; accessories for lorries and trailers, namely 
cables, plug-in connections, coupling heads electric and 
pneumatic couplings; compressed air and hydraulic 
brakes, chains for wheels and starter boosters, 
pneumatic tyres for vehicles, repair kits for pneumatic 
tyres, mirrors for vehicles, mudguards. 
 
16 Adhesive advertising labels, paintbrushes, 
tachograph charts, marking chalk, stylographs for 
painting and retouching; glues (included in this class). 
 
17 Goods of plastic materials (semi-processed 
goods), sealing, caulking and insulating equipment, 
insulating sheaths for electric cables, insulating strips, 
luting materials, joint-filling compositions, sealing rings, 
sealing tapes, sealing gaskets, non-metallic sealing 
profiles, protective rubber hoods, anti-chip films, 
soundproofing plates and mats, plastic sheets, film rolls, 
adhesive tapes, magnetic adhesive tapes, plastic pipes, 
insulating materials for tubes and pipes, insulating batts, 
soldering wire; rubber and/or gum stoppers; vulcanizing 
elements made of rubber. 
 
18 Tool bags (empty), straps of leather or 
synthetic materials for attaching tarpaulins. 
 
19 Non-metallic construction materials. 
 
20 Work furniture, workshop furniture, plastic 
rivets and pegs; screws and nuts, washers, spring 
washers, springs, collets, split pins, safety nuts, butterfly 
nuts and serrated washers made of plastic; cable rollers 
and reels, cable holders, cable winders and apparatus 
based on the former mainly made of plastic; cable 
sheaths and non-electric cable terminals, cabinets, 
cartridges, boxes, stands, storage boxes, magazines, 
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work tables and work benches, toolboxes, trestles, 
anchor plates, furniture hinges and fittings, drawers, 
furniture handles, coatstands, coatrails for wardrobes, 
nonmetallic flap supports; sorting and storage chests as 
well as non-metallic cupboards and shelving, cans, spray 
cans, containers, tanks, valves, non-metallic pipes, non-
metallic pressure pipes, non-metallic taps and valves; 
unwinders for flexible hoses, unwinders for tarpaulins; 
essentially non-metallic apparatus for distribution, 
operation, unwinding and winding of cables, pipes and 
sheets; non-metallic ladders, non-metallic steps. 
 
21 Tack cloths, sifters, sponges, brushes and 
polishing brushes, brushes for connectors for batteries 
and metallic brushes, cleaning utensils, cleaning 
products, cleaning cloths, soap dispensers, oil cans. 
 
22 Safety ropes, ropes for vehicle covers, ropes, 
straps, covers, reinforcing strips; repair kits for tarpaulins 
consisting mainly of plastic sheets and adhesive 
materials; tapes for unwinding as part of repair kits. 
 
25 Work clothing, work coats, working aprons, 
working gloves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0738085 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511869 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KELITHA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KELITHA 

(730) Innehaver: 
 Lilly Italia SpA, Via G. Leopardi, 2, 24066, PEDRENGO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing articles, lingerie and underwear 
articles, corsets and brassieres. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0748648 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200511870 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HUAWEI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HUAWEI 

(730) Innehaver: 
 Huawei Technologies Co Ltd (Shenzhenshi Huawei Jishu 

Youxian Gongsi), Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, 
Kefa Lu, Keji Gongyeyuan, 518057, NANSHAN QU, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 SPC exchanges; cable communication 

apparatus; apparatus for communication and navigation 
not included in other classes; computers; computer 
programmes (programs), recorded; data processing 
apparatus; integrated circuit cards (smart cards); 
audiovisual receivers; all the above-mentioned goods are 
included in this class. 
 
35 Import-export agencies; sales promotion (for 
others); commercial information agencies; bidding 
quotation; organization of technical exhibition; computer 
database information input; computer database 
information systematization. 
 
42 Computer programming; computer software 
design; updating of computer software; consultancy in the 
field of computer hardware; non-business professional 
consultancy; technical project studies; technical research; 
industrial design; engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0778713 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200511872 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 K2 

(730) Innehaver: 
 Inter-Global Sp zoo, Stary Staw 9, 63-400, OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Washing and maintenance products for motor 
vehicles; products for renovation of varnishes, including 
waxes; silicone milks; abrasive pastes for removing 
scratches; products for washing and protecting vehicle 
rims and tires; products for washing, cleaning and 
polishing vehicle interiors, and especially seats, false 
roofs and dashboards; products for washing and 
protecting hands damaged by substances related to 
motor vehicles; windshield cleaning liquids for motor 
vehicles; fragrances for motor vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0818187 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200401746 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CompuBase 

Written in lower-case apart from the B written in upper-
case 

(730) Innehaver: 
 Tech Com SA, Le Mont Royal, 21 avenue du Quebec, 

91951, COURTABOEUF CEDEX, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business management assistance to industrial 

or commercial companies, business consulting, 
information or inquiries; leasing of databases. 
 
42 Computer programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0818262 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200401763 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2003.09.25 DE 303 49 503.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOUNCY DIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BOUNCY DIP 

(730) Innehaver: 
 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE 

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

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0818627 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200402037 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2003.04.02 CH 514582 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOP SHOP TV 

(730) Innehaver: 
 Studio Moderna SA, Viale S. Franscini 40, 6900, 

LUGANO, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Orthopaedic cushions; apparatus for the 

therapeutic treatment pains and aches of the back and 
spinal column, or other muscular or articular pains and 
aches. 
 
20 Pillows; cushions; comfort cushions; 
mattresses; spring mattresses, latex mattresses and 
comfort cushions, wooden grating, wooden grating with 
plastic devices for reinforcement, fixed grating or grating 
with small tables or adjustable feet, decorative cushions 
and seat cushions, anatomical pillows, cushion and pillow 
imitations, all the above products included in this class. 
 
35 Receipt of orders from clients, including those 
arriving by telephone, fax and by e-mail; advertising, 
market research and promotion services, namely 
creating, preparing and placement of advertisements in 
various media, including in electronic media, the press, 
catalogues and direct advertising; production and 
provision of informative advertising programs; sales 
promotion for goods and services and provision and 
placement for advertisements on a global computer 
network; production of advertisements, including 
informative advertising programs; retailing, including 
retailing via television. 
 
39 Shipping and delivering by third parties (mail-
order companies and suppliers); distribution (supply) of 
mail-order goods. 
 
41 Production and rental of radio and television 
programs including producing live broadcasts (with live 
answers); arranging sales conferences, publishing of 
mail-order catalogues and of goods catalogues. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0826325 
(151) Int.reg.dato: 2003.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200407497 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREETEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREETEL 

(730) Innehaver: 
 De derde lijn BV, Essebaan 55, 2908LJ, CAPELLE AAN 

DEN IJSSEL, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Sporting and cultural activities. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0826988 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200407074 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PTL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PTL 

(730) Innehaver: 
 BP Plc, 1 St James's Square, SW1Y4PD, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business processes; business information. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0827856 
(151) Int.reg.dato: 2003.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200407683 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2003.07.01 DE 30332467.8/41 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Challenge X 

(730) Innehaver: 
 Martin Herrmann, Welzenbachstrasse 6, 80992, 

MÜNCHEN, DE 
(740) Fullmektig: 

 Johan Torper, c/o Stovner Legesenter DA, Postboks 94 
Stovner, 0913 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business management and organization 

consultancy. 
 
41 Human resources development through 
training and further training. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0828223 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200407796 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

METRICA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 METRICA 

(730) Innehaver: 
 Anton Hummel Verwaltungs GmbH, Mozartstrasse 2, 

79183, WALDKIRCH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Binding screws of metal for cables, metallic 
connectors, metallic branching pieces. 
 
17 Splices and connections for cables and 
sheaths, connection armouring for sheaths and 
corrugated sheaths for the protection of electric cables, 
crossover bends or connection arcs for sheaths and 
corrugated sheaths for the protection of electric cables. 
 
20 Binding screws of plastic for cables, plastic 
connectors, plastic branching pieces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828301 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200407804 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 novomed 

(730) Innehaver: 
 Novomed Ltd Ireland, 2nd Floor, 11-12 Warrington Place, 

DUBLIN 2, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and sanitary substances and 

preparations, dietetic substances adapted for medical 
use; plasters and materials for dressing. 
 
10 Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0828467 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200407906 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.24 IT TO2003C003497 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA CROSSWAGON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA CROSSWAGON 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135, 

TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor vehicles; bodyworks; windscreen wipers; 
shock absorbers; wheel rims, ornamental hubcaps; safety 
belts; roof racks; tyres; seats; engines and tanks for 
motor vehicles; seat covers; wheel covers. 
 
14 Precious metals and their alloys, and goods in 
those metals or coated therewith; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0828468 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200407907 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.24 IT TO2003C003498 
(540) Gjengivelse av merket: 

CROSSWAGON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CROSSWAGON 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135, 

TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metal and their alloys, and goods in 
those metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0828543 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200407935 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.22 BX 1046422 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pro Pulse 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Pro Pulse 

(730) Innehaver: 
 Geesink Group BV, Betonweg 8, 8305AG, 

EMMELOORD, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and installations for the treatment 
and compression of refuse and/or production residues; 
container-depositing installations; stationary refuse 
compacters. 
 
12 Refuse collection vehicles, sludge-gulpers, 
sewage removal vehicles, sludge carriers, refuse 
transport trailers, front-loading vehicles, side-loading 
vehicles and trucks; parts of the aforementioned vehicles 
not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0828793 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200407987 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MAESTRO TRIOTEC extra 

(730) Innehaver: 
 Mondi Business Paper SCP as, Bystrická cesta 13, 

03417, RUZOMBEROK, SK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0830516 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200408818 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.02 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.11 IT TO 2004 C 000 368 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIERRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIERRA 

(730) Innehaver: 
 Luigi Lavazza SpA, Corso Novara 59, 10154, TORINO, 

IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0830763 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200408997 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2003.08.28 HU M 03 03592 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 WIZZ 

(730) Innehaver: 
 WIZZ Air Hungary Kft, Puskás Tivadar u. 12, 2040, 

BUDAÖRS, HU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
35 Advertising. 
 
39 Transport of passengers; transport of goods; 
travel arrangement. 
 
41 Entertainment. 
 
43 Catering services; temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0830786 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200409005 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2004.05.25 CH 523017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MADER RACING 

(730) Innehaver: 
 Heini Mader Racing Components SA, Avenue du Mont-

Blanc 36, 1196, GLAND, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831941 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200409884 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 obje 

(730) Innehaver: 
 Obje Tekstilsanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Adana Mersin 

Yolu 16, KM ADANA, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0843531 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200502601 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.03.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pressalit 

(730) Innehaver: 
 Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680, RY, DK 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Toilet seats; wall fittings shaped for mounting 
wash-hand basins; installations for sanitary purposes and 
parts and fittings therefor (not included in other classes). 
 
20 Furniture; mirrors for toilet rooms and for 
bathrooms. 
 
21 Washing utensils and toilet sets (sold 
complete); wash-hand basins (not being parts of water 
supply or sanitary installations), toilet paper holders, toilet 
brushes, hair brushes, nail brushes, shaving brushes, 
soap containers, soaps dishes, soap holders; glassware, 
porcelain and earthenware (not included in other 
classes), toothbrushes, toothbrush holders and combs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0844065 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200502963 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Lonsdale Sports Ltd, Grenville Court, Britwell Road, 

SL18DF, BURNHAM BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Eyewear, spectacles, sunglasses, accessories 

for sunglasses, sports goggles, swimming goggle; ski 
goggles; frames and lenses for spectacles and 
sunglasses; cases for spectacles and sunglasses; chains 
and cords for spectacles and sunglasses; protective 
clothing and accessories; knee pads, shields and 
protectors; elbow pads, shields and protectors; helmets; 
protective helmets; sports helmets and visors; protective 
glasses; sunglasses and goggles; protective clothing, 
headgear and footwear for use in sport (for protection 
against accidents and injuries); cameras; binoculars; 
ignition apparatus and devices; breathing tubes, whistles; 
floats for bathing and swimming; inflatable mats for 
recreational use on water. 
 
11 Apparatus for heating purposes; halogen 
heaters; heaters; electric heaters; portable heaters; 
heating elements and filaments; garden and outdoor 
lighting; security lighting and lighting being for use in 
security systems; cooking and refrigerating drying 
apparatus and instruments; portable cooking installations 
and apparatus for heating, treating or preparing foods; 
lighting apparatus and devices; electric stoves; gas 
stoves; portable stoves; combined cooking stoves and 
fuel containers; multi-fuel stoves; stoves; gas lanterns 
and adapters for connecting appliances to gas cartridges; 
lanterns, apparatus for lighting; bulbs for lighting; lighting 
apparatus and installations; filtration apparatus, 
instruments and devices; hydration apparatus, 
instruments and devices; solid fuel lighting apparatus and 
devices, gas lighters; barbecue apparatus; barbecue 
lighters; roasting spits; electric pans; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. 
 
12 Tyre inflating machines and apparatus being 
vehicle accessories; tyre patching materials; tyre 
protection chains; tyre repair outfits; tyre repair patches; 
tyre treads; tyre trims; tyre valves; tyres for bicycles and 
motorcycles; air pumps being vehicle accessories; 
bicycles; bicycle tyres; air pumps for bicycles; baskets 
adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycles 
brakes; chains; frames; handle bars; pumps; rims; 
saddles; spokes; stands; carrier tricycles; cranks for 
cycles; cycle bells; hubs; mudguards; gears for cycles; 
pedals for cycles; saddle covers for bicycles; wheels for 
bicycles; inner tubes for cycles; patches for repairing 
inner tubes; patches for tyres; patching materials for inner 
tubes for tyres; patching materials for tyres; pneumatic 
inner tubes for vehicle wheels; repairing materials of 
rubber for repairing inner tubes or tyres; tyre valve 
extensions; bicycles and bicycle stands; saddle bags for 
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cycles and motorcycles, devices of the nature of cots or 
seats for the transport of babies of infants; inflatable 
dinghies; parts fittings and components for all the 
aforesaid goods. 
 
17 Waterproof ground sheets made from rubber or 
plastic materials with heating insulating properties. 
 
18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; skins, hides; luggage, bags, leather and imitation 
leather shoulder belts; rucksacks and knapsacks; 
trekking bags; travelling bags; pouches; umbrellas, 
parasols and walking sticks; sunshades (in the nature of 
parasols); whips, harness and saddlery; backpacks, 
suitcases, carry-on bags, tote bags, travel kit bags sold 
empty, duffel bags; sports bags; saddlebags for cycles; 
bags; airport travel luggage; cycle bags and panniers; 
baby and child carriers; camping bags; student bags; 
frames, fastenings, straps, included in this class; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; packs carrying 
attachments, straps for knapsacks, packs, satchels, 
schoolbags and for other "load" carriers, carrying devices 
for babies and children, especially bed-like or cradle-like 
containers and portable "stools"; trunks, holdalls, carrier 
bags, wallets. 
 
20 Inflatable mattresses or cushions other than for 
medical purposes; camp beds; camping furniture; 
sleeping bags; camping mats and sleeping mats; foam 
camping mats; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 
 
22 Hammocks; tents; ground sheets, included in 
this class; camping equipment not included in other 
classes; awnings and tarpaulins; string, ropes and 
cables; bags, slings, straps, belts and harnesses, 
included in this class; rope ladders; padding and stuffing 
materials; down; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; waterproof, heated and insulated ground sheets 
made from plastic, included in this class. 
 
24 Travelling rugs; lap rugs; towels; napkins, 
serviettes, sleeping bags; piece goods for use in the 
manufacture of rucksacks and knapsacks; textiles and 
textile goods; textile piece goods for use in the 
manufacturer of articles of clothing, footwear, rucksacks, 
knapsacks, tents and cycle bags; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 
 
25 Articles of outer clothing; footwear and 
headgear; waterproof clothing; weatherproof clothing; 
thermal clothing for outdoor wear, fleece clothing for 
outdoor wear; lightweight clothing for outdoor wear, 
coats; sports clothing for outdoor wear; jackets; parkas; 
anoraks; pullovers; sweaters; jumpers; tracksuits; shorts; 
trousers, shirts; sports shirts; under shirts; t-shirts; 
swimsuits; cagoules; overcoats and rain coats; smocks; 
salopettes; gloves; hats; balaclavas; socks; underwear; 
long underwear; underpants; brassieres; gaiters; walking 
boots; shoe; cycling shoes; running shoes; leather 
footwear; soles; midsoles and midsole inserts for 
footwear; footbeds, insoles, liners and footbed adjusters 
for footwear; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
outsoles for shoes, inner soles for shoes, heel grips and 
linings for shoes, spats for shoes; clothing, in particular 
sport, mountaineering, outdoor and walking clothing; 
shoes, in particular sport, mountaineering and walking 
shoes; garters; stocking suspenders, braces, waistbands, 
belts; sporting/gymnastic wear, sporting/gymnastic 
footwear (excluding horse riding boots). 
 
28 Sporting and gymnastic goods, ball game 
equipment, track and field equipment, tennis or 
badminton equipment, ping pong equipment, hockey 
equipment, golf equipment, bowling equipment, skiing 
equipment, skating equipment, boxing equipment, 
archery equipment, fencing equipment, Japanese fencing 

equipment, gymnastic equipment, rhythmic gymnastic 
equipment, weight lifting equipment, flippers, aquaguns; 
expanders, supporters; protective clothing and headgear 
for use in sport. 
 
35 The bringing together for the benefit of others 
of a variety of goods connected with the sale of clothing, 
footwear, headwear, toys and games, gymnastic and 
sports articles and equipment enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a 
department store, wholesale outlet, supermarket, 
discount retail park, retail shop and/or concession, via a 
television shopping channel or from a catalogue by mail 
order or by means of communications from an internet 
web-site specialising in the marketing of general 
merchandise; provision of space on web-sites for 
advertising goods connected with the sale of clothing, 
footwear, headwear, toys and games, gymnastics and 
sports articles and equipment; retail store services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0844100 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200508827 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RED RACING PARTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RED RACING PARTS 

(730) Innehaver: 
 Red Racing Parts D I di Giovanni Bertone, Lungomare C. 

Colombo, 58/60, 18100, IMPERIA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land 
(with the exception of bicycles and sleighs), air or water; 
spare parts made thereof not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0844124 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200502978 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.26 GB 2379074 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUTAGAZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BUTAGAZ 

(730) Innehaver: 
 Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340, 

BAAR, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Liquefied petroleum gas. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845636 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200503839 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.06 PT 380 301 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 YDREAMS 

(730) Innehaver: 
 Ydreams - Informática SA, Madan Parque, Quinta da 

Torre, Ed. Centro de Excelência para o Ambiente, 2829-
516, COSTA DA CAPARICA, PT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Games. 
 
41 Entertainement, sports, culture, training and 
instruction services. 
 
42 Scientific and technological services; design 
and development of computers and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0845649 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200503842 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.09 MC 04.24194 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONTE-CARLO SPA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONTE-CARLO SPA 

(730) Innehaver: 
 Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des 

Etrangers a Monaco, Place du Casino, 98000, MONACO, 
MC 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
body deodorants and hair lotions. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; services in connection with 
the reservation of hotel rooms by travel agencies or 
brokers. 
 
44 Sanitary and beauty care for human beings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0846149 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200503972 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.15 DE 304 53 569.9/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRECISION MASK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRECISION MASK 

(730) Innehaver: 
 tesa AG, Quickbornstrasse 24, 20253, HAMBURG, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Adhesive tapes for stationery or household 
purposes. 
 
17 Adhesive tapes for industrial purposes, except 
for medical purposes, for stationery, or for household 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0848107 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200504890 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NATURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURA 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Lighting apparatus, especially electric lamps; 
parts of the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0854604 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507733 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 AT AM 5275-2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

IQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IQ 

(730) Innehaver: 
 Blizzard Sport GmbH, Klausgasse 32, 5730, 

MITTERSILL, AT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Skis, ski bindings, snowboards and bags 

especially designed for these goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0857093 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200508693 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 DE 304 46 781.2/44 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 freestyle colors 

(730) Innehaver: 
 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Education and training for hairdressers in the 

field of hair coloring techniques; publication and issuing 
of books, brochures and magazines in the field of hair 
coloring techniques. 
 
44 Services of a hairdresser as well as services of 
a hair dressing salon in the field of hair coloring 
techniques. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0857998 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509125 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.28 EM 3782729 
(540) Gjengivelse av merket: 

RECAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RECAN 

(730) Innehaver: 
 Ball Packaging Europe GmbH, Kaiserswerther Strasse 

115, 40880, RATINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Goods made of metal, as far as included in this 
class, especially containers essentially or partially made 
of metal and if applicable also of plastic, especially cans, 
kegs or barrels, all aforementioned goods especially in 
the form of beverage containers, foodstuff containers, 
other containers for the food industry or containers for 
chemical-technical purposes, filled or empty; storing 
containers, transport containers, bucket-like containers 
for the food industry or for chemical-technical purposes, 
filled or empty, as far as included in this class. 
 
16 Packaging material essentially or partially 
made of plastic, as far as included in this class, 
packaging material made from paper and/or cardboard as 
far as included in this class. 
 
20 Containers essentially or partially made of 
plastic, cardboard or a combination thereof, if applicable 
also of metal, for filling or filled with beverages, 
beverages with additives or foodstuffs; containers 
essentially or partially made of plastic, cardboard or a 
combination thereof, if applicable also of metal, for 
chemical-technical purposes. 
 
21 Containers for household and kitchen neither 
made from precious metal nor coated; buckets as far as 
included in this class. 
 
35 Trading with used containers and packaging 
materials of all kinds, especially with cans, bottles or 
other beverage containers as well as with packaging 
material made of paper/cardboard and/or plastic. 
 
39 Collecting used containers and packaging 
material of all kinds, especially of cans, bottles or other 
beverage containers as well as of packaging materials 
made of paper/cardboard and/or plastic. 
 
40 Recycling of used containers and packaging 
materials of all kinds, especially of cans, bottles or other 
beverage cans as well as of packaging material of 
paper/cardboard and/or plastic. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0858769 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509260 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Eye-Vit 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Eye-Vit 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Eye (-Vit). 

(730) Innehaver: 
 Dr Gerhard Mann Chemisch-pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581, BERLIN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

dietetic substances adapted for medical use; nutritional 
additives and vitamin preparations and mineral 
supplements adapted for medical use; dietetic 
substances and nutritional additives for non-medical use, 
such as vitamin preparations and mineral supplements. 
 
29 Dietetic substances for non-medical use, 
included in this class. 
 
30 Dietetic substances for non-medical use, 
included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0859796 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200509887 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.08 DK VA 2005 00980 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINIGEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MINIGEL 

(730) Innehaver: 
 GN Netcom A/S, Postboks 201, 2750, BALLERUP, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus for recording, transmission and 

reproduction of sound, namely loud speakers, 
microphones, telephones and parts and accessories 
herefor (not included in other classes), headsets for 
telephones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0860068 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200509951 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.14 FR 05 3 343 002 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILHOUETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILHOUETTE 

(730) Innehaver: 
 Royal Canin SA, Route Nationale 113, 30470, 

AIMARGUES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal foodstuffs except products made with 
milk or containing milk. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860117 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200509967 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.25 GB 2378896 
(540) Gjengivelse av merket: 

PACKETBAND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PACKETBAND 

(730) Innehaver: 
 Patapsco Designs Ltd, The Passfield Oak, Passfield, 

GU307RL, LIPHOOK, HAMPSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telecommunications apparatus; 
communications apparatus; computer hardware and 
computer software for use in telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860531 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200510061 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.10 BX 1065760 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAV4ALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAV4ALL 

(730) Innehaver: 
 Hendrikus J M Groot Koerkamp, Torenweg 15, 8161AT, 

EPE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software for several applications. 
 
39 Itinerary advisory services (consultancy 
concerning transportation and logistics). 
 
42 Provision of software for several applications; 
installation, maintenance, updating of software; software 
consultancy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860588 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510075 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 CH 532425 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWISSOL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SWISSOL 

(730) Innehaver: 
 Anwander & Co AG, Goldschlägistrasse 16, 8952, 

SCHLIEREN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning products for motor cars and boats, 
namely detergents, polishing preparations, waxes, 
degreasers and abrasive preparations, products for 
cleaning, polishing, waxing, restoring and preserving 
treated surfaces, preparations for cleaning, polishing, 
restoring and preserving surfaces made of rubber, metal, 
plastic, leather, vinyl, textile, wood, glass, plexiglass and 
velvet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0860641 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200510222 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.27 MC 05.24681 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOFIRM LIFT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIOFIRM LIFT 

(730) Innehaver: 
 Biotherm, Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 

98000, MONACO, MC 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Perfumes, toilet water; bath and shower gels 
and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics face, body and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun 
milks, gels and oils (cosmetics); make-up preparations; 
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products 
for and hairdressing and hair care; hair sprays; hair dyes 
and bleaching products; hair waving and hair setting 
products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860699 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200510237 
(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:  
 PLAISIR SCANDINAVIAN SKIN CARE 

(730) Innehaver: 
 Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450, ALLERØD, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0860980 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200510298 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRETOLITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRETOLITE 

(730) Innehaver: 
 Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX77210-4740, 

HOUSTON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in the petroleum, gas and 
industrial water treatment industries. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860990 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200510300 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.31 FR 043310378 
(540) Gjengivelse av merket: 

BE FRUIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BE FRUIT 

(730) Innehaver: 
 Michael Paetzold, Tartas 14, route de Cabanac, 33650, 

SAINT-SELVE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Foodstuffs made from fermented grapes, 
namely preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, milk products, edible 
oils and fats, bouillon. 
 
32 Non-alcoholic wine-based beverages. 
 
33 Wine-based beverages with a low alcohol 
content. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0861041 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510312 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.11 FR 05 3 340 671 
(540) Gjengivelse av merket: 

VPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VPS 

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique), 

147, rue de Paris, 94220, CHARENTON LE PONT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments; vision 
examination apparatus and instruments, in particular for 
examination of visual behaviour; apparatus and 
instruments for detecting and measuring eye and head 
movements in response to visual stimuli; apparatus and 
instruments for detecting and measuring eye and head 
movements comprising a central unit with display screen 
for the operator and a sound signalling device and visual 
targets for the subject; eyewear settings apparatus for 
detecting and recording head movements; software for 
analyzing and processing data relating to eye and head 
movements in response to visual stimuli; spectacles; 
ophthalmic lenses; spectacle lenses, including plastic 
lenses, mineral lenses, progressive lenses, sunglass 
lenses, processed lenses, coated lenses, semi-finished 
lenses; spectacle lens blanks; semi-finished spectacle 
lens blanks; contact lenses; spectacle frames; spectacle 
cases; cases for opthalmic lenses; cases for spectacle 
lenses. 
 
16 Graphic representations of vision examination 
results, namely for examination of visual behavior; 
graphic representations of measurements of eye and 
head movements in response to visual stimuli; leaflets, 
manuals and handbooks for using visual examination 
instruments, namely for examining visual behavior, and 
apparatus and instruments for detecting and measuring 
eye and head movements in response to visual stimuli. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861081 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200510323 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.06 BX 1060109 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARVEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MARVEL 

(730) Innehaver: 
 Yamaha Motor Europe NV, Koolhovenlaan 101, 1119NC, 

SCHIPHOL-RIJK, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Life-saving rafts. 
 
12 Apparatus for locomotion on water, boats 
including glass fiber boats and inflatable boats, parts and 
fittings therefor not included in other classes; rubber 
boats, jollies and rafts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861100 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510327 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.09 DE 305 27 264.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLOUR PASSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COLOUR PASSION 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, decorative cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0861149 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200510334 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 FR 04/3315520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TL PARIS 1881 

(730) Innehaver: 
 La Beaute Internationale, 30, Place de la Madeleine, 

75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861348 
(151) Int.reg.dato: 2004.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200510383 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.04 DE 304 12 600.4/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 seekport. 

(730) Innehaver: 
 Seekport Internet Technologies GmbH, Fraunhoferstraße 

17, 82152, MARTINSRIED (PLANEGG), DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sound, image as well as data carriers of all 
kinds, in particular, recording tapes, cassettes, compact 
discs, phonograph records, DAT tapes, video tapes, 
floppy disks, CD ROMs, CDIs, recording media DVD, all 
above mentioned products pre-recorded or blank; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sound, image and data of all kind; electronic 3D 
spectacles; multimedia apparatus; apparatus for 
interactive television, decoders, smartcards; data 
processing equipment and computers. 
 
35 Marketing, market research, market analysis, 
opinion polling; sales planning; advertising research; 
advertising, including developing, updating and rental of 
advertising space; advertising for sales activities of third 
parties; developing of advertising and marketing 
concepts, namely conception of presentations and other 
information offers, for sales purposes and for the 
communication with customers and interested parties 
and, in particular, for publication in the Internet, in other 
data networks, using online services and by way of 
multimedia techniques; presentation of goods and 
services for advertising purposes via electronic 
information and communication services, also for 
teleshopping and homeshopping; marketing in digital 
networks in the form of webvertising; carrying out of 
auctions and sales of goods against best offer in the 
internet, namely in the form of sales events for products; 
negotiation and settlement of commercial transactions for 
third parties; procurement of contracts for the sale of 
goods for third parties; office functions; business 
administration and consulting; data administration by 
means of computer, namely management of 
advertisements; preparation of economic analyses and 
expert opinions pertaining to goods and services; 
telephone and/or computerised order placement for 
teleshopping offers; research in databases and in the 
Internet for third parties, namely for the tracing of private 
and commercial users and providers in multi functional, 
worldwide publicly available data networks, such as e.g. 
the Internet. 
 
38 Telecommunications, in particular, electronic 
information and communication services supported by 
data processing for public and private users; sound, 
image and data transmission by cable, satellite, 
computer, computer networks, in particular, by email, 
telephone and ISDN lines, and any other transmission 
media; broadcasting of film, television, radio, BTX, 
videotext, teletext programmes or transmissions; 
transmission and retransmission of radio and television 
programmes, also via wire, cable and satellite radio, 
videotext, Internet and similar technical installations; 
provision of information in the Internet, namely offering 
and conveying information stored in databases, in 
particular, also by means of interactively communicating 
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(computer) systems, included in this class; collection and 
delivery of news and general information, included in this 
class; television news services, rental of apparatus for 
the transmission of sound, images and data of all kinds; 
transmission of information in the field of entertainment, 
general information, economy and finance, sport and 
cultural activities in digital networks; provision of 
information in the Internet, namely for the tracing of 
private and commercial users and providers in 
multifunctional, worldwide publicly available data 
networks, such as e.g. the Internet, included in this class; 
e-mail services. 
 
41 Education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; rental of films and computer games, 
publication and edition of printed matters, in particular, 
prospectuses, catalogues, books, newspapers and 
magazines; organisation and conducting of conferences 
and courses; organisation of competitions and gambling 
games in the Internet; editor's services. 
 
42 Designing of homepages and websites 
according to customer needs; services of graphic 
designers; programming, all in the computer sector; 
computer consultation, research consultation and 
consulting in respect of the internet; establishment and 
operation of a database; computer programming; 
services of a network operator and provider, namely 
arrangement and renting of access times to databases; 
providing of webspace (webhosting); arrangement and 
allocation of user passwords for users of various 
communication networks; management and exploitation 
of copyrights and industrial property rights for third 
parties; operation of search engines for the Internet and 
the extranet; licensing of rights of use, in particular, 
regarding the software; creation of homepages; designing 
of network pages, in particular WWW pages; computer 
services, namely providing access to an index in the 
world wide web which is organising and indexing 
widespread websites, news groups and other sources to 
establish easily traceable fields of reference; 
establishment and operation of an Internet portal included 
in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861446 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200510407 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.20 IT MI2005C004310 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIABLO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIABLO 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 DEVIL (in Spanish language). 

(730) Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126, 

MILANO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Gold and silver wares, timepieces, jewellery, 
tinkets. 
 
18 Luggage, leather products. 
 
25 Clothing, footwear and headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861470 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200510412 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lili Violette 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Lili Violette 

(730) Innehaver: 
 Redcats SA, 110, rue de Blanchemaille, 59100, 

ROUBAIX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); 
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, 
pouches and sheets; 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); printers' type; printing blocks; mail order 
catalogues. 
 
18 Leather and imitation leather; animal skins, 
hides; trunks and suitcases, handbags, travelling bags 
and school bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
 
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, 
table and household linen (excluding paper table linen). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0861615 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510452 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.24 DE 304 48 957.3/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

ITAL D'ORO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ITAL D'ORO 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Pasta of all kinds and in any shape, either 
made from eggs or semolina; prepared meals containing 
the aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861659 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200510461 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.04 BX 1074812 
(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: 
 SA Banksys NV, Chaussée de Haecht 1442, 1130, 

BRUSSEL, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Automatic distributing machines, anti-theft 
warning apparatus. 
 
36 Banking, financial affairs, monetary affairs, 
payment card services, issuing of payment cards, 
financing services, financial information, monetary 
operations. 
 
38 Communications by computer terminals, 
electronic mail, message sending. 
 
45 Security consultancy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861817 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200510673 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.04 FR 05 3 341 120 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHALLENGER GENESIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CHALLENGER GENESIS 

(730) Innehaver: 
 Trigano, 100 rue Petit, 75019, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Rigid-walled caravans, folding caravans, 

houseboats, winter caravans, mobile homes, caravans, 
motor homes. 
 
37 Vehicle maintenance, servicing and repair 
services. 
 
39 Transport, packaging and storage of goods; 
vehicle rental. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0861835 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200510680 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.19 IT TO2005C000116 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALFA 159 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ALFA 159 

(730) Innehaver: 
 Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135, 

TORINO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor vehicles, bodies for vehicles, ski racks, 
seat covers and wheel covers, windscreen wipers, shock 
absorbers, wheel rims, ornamental hub caps, safety 
belts, tyres, roof racks, wheels, seats and doors for motor 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0861924 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200510693 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 CH 533439 
(540) Gjengivelse av merket: 

PM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PM 

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

NEUCHÂTEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Raw or manufactured tobacco, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper 
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette 
cases and ashtrays, not of precious metal, its alloys nor 
plated therewith; tobacco pipes, pocket machines for 
rolling cigarettes, lighters; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0861965 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200510701 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.03 US 76/623.042 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 L 

(730) Innehaver: 
 Linspire Inc, 9333 Genesee Ave, Suite 300, CA92121, 

SAN DIEGO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software, in both packaged and 
downloadable form, used for word processing, creating 
and manipulating spreadsheets, audio, visual and 
multimedia presentations, electronic mail, calendaring, 
scheduling, desktop publishing, computer aided design, 
and project management; and computer operating 
programs and computer utility programs. 
 
42 Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used for word 
processing, creating and manipulating spreadsheets, 
audio, visual and multimedia presentations, electronic 
mail, calendaring, scheduling, desktop publishing, 
computer aided design; and providing information and 
computer consultation in the field of operating systems 
and computer software via a website. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0861977 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200510703 
(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:  
 MK 

(730) Innehaver: 
 MK Sp zoo, ul. Wisniowa 24, 68-200, ZARY, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metal flanges and collars, metal chimneys, 

metal ducts for ventilating and air conditioning 
installations, transportable metal constructions, metal 
tanks, metal piping, metal branching pipes. 
 
11 Air filtering and conditioning installations. 
 
37 Chimney installation, heating equipment 
installation and repair, furnace installation and repair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862060 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200510718 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Curtis & Patridge 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Curtis & Patridge 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu UNITED 

FOOD COMPANY, 5 projezd Vvedenskogo, 141190, 
FRYAZINO MOSKOVSKAYA OBL, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Flavourings, other than essential oils; star 

aniseed; cookies; pancakes; buns; bread rolls; vermicelli; 
coffee flavourings; sweeteners; sausage binding 
materials; glucose for food; mustard; thickening agents 
for cooking foodstuff; artificial coffee; confectionery; 
cakes; pastries; farinaceous food pastes; pasty; frozen 
yoghurt; cocoa; cocoa products; capers; caramels; gruel, 
with a milk base, for food; sweetmeats; coffee; unroasted 
coffee; starch for food; crackers; groats for human food; 
corn (milled); corn (roasted); meat pies; turmeric for food; 
couscous; farinaceous foods; noodles; edible ices; candy 
for food; rice cakes; maltose; fruit jellies (confectionery); 
marzipan; custard; honey; royal jelly for human 
consumption (not for medical purposes); ice cream; flour 
for food; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages 
with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs, lozenges (confectionery); 
molasses for food; pepper; petits fours (cakes); ravioli; 
pies; pizzas; fondants (confectionery); popcorn; powders 
for ice creams; pralines; condiments; meat tenderizers, 
for household purposes; cereal preparations; flour-milling 
products; oat-based food; starch products for food; 
propolis for human consumption; gingerbread; spices; 
puddings; cake powder; ravioli; chewing gum, not for 
medical purposes; rice; spring rolls; sugar; aniseed; cake 
paste; confectionery; malt for human consumption; salt 
for preserving foodstuff; cooking salt; celery salt; 
spaghetti; seasonings; preparations for stiffening whipped 
cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; yeast in 
pill form, not for medical use; tabbouleh; tacos; tapioca; 
almond paste; tortillas; tarts; edible decorations for cakes; 
vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; corn flakes; 
chicory; tea; chocolate; malt extract for food; essences 
for foodstuffs (except etheric essences and essential 
oils). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862108 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200510731 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 FR 05 3 342 261 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 3-2-Share 

(730) Innehaver: 
 TCL & Alcatel Mobile Phones SAS, 165, boulevard de 

Valmy, 92700, COLOMBES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Telecommunication apparatus and instruments; 
apparatus for broadcasting, receiving, recording, storing, 
converting, reproducing and transmitting data, signals, 
messages, images and sounds; multi-purpose portable 
telephones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862117 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200510735 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.15 DK VA 2005 03323 
(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: 
 Roses Forever ApS, Fiskervænget 9, Dyreborg, 5600, 

FAABORG, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Plants and natural flowers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862388 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200510806 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.22 DE 305 23 866.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SINEMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SINEMA 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electrotechnical and electronic signaling, 
measuring, counting, recording, monitoring, open and 
closed-loop control and switching devices; electric 
devices for input, processing, transmission, storage and 
output of data; data processing programs. 
 
42 Development, generation and renting of data 
processing programs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862413 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200510811 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.30 CH 536843 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASCIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ASCIO 

(730) Innehaver: 
 Ascio Technologies Holding A/S, Islands Brygge 55, 

2300, KØBENHAVN S, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 On-line services, namely providing access to a 
global computer network (the Internet) for transmitting 
and disseminating information. 
 
42 Administration and maintenance of Web sites 
for third parties as well as improvement, analysis and 
supervision of these sites; registration and administration 
of domain names for third parties. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862712 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511033 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.22 DE 304 60 583.2/28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPACENET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPACENET 

(730) Innehaver: 
 Corocord Raumnetz GmbH, Eichborndamm 167, 13403, 

BERLIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Playground equipment and structures 
comprising three-dimensional networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862725 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200511035 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHENGLIYUAN SLY 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 The transliterations of the three Chinese characters (from 

left to right) are "Sheng", "Li" and "Yuan". 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 First Chinese character means "rise", second one means 
"force, power", and last one means "first, chief, unit"; the 
combination of the three Chinese characters has no 
meaning. 

(730) Innehaver: 
 Shanxi Yuci Deli Tezhong Cultivation Popularization 

Department (Limited Company), Nanyuan, No. 77 Xiaoxi 
Street, Jingwei Road, Yuci District, JINZHONG CITY, 
SHANXI PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Ant powder (not for medical purposes). 

 
30 Nutritional supplements, not for medical 
purposes, in the form of liquid, paste, powder, capsule, 
tablets; all the aforesaid goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862737 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511037 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.02 IT NA2004C000951 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 aptos soft lifting 

(730) Innehaver: 
 Promoitalia International SrL, Via Suarez, 10, 80129, 

NAPOLI, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Surgical threads, more particularly threads for 
lifting, used in reconstructive surgery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862760 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511042 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Feel Better Returnity 

(730) Innehaver: 
 Returnity BV, Oostergracht 13-15, 3763LX, SOEST, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862763 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200511044 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.08 DE 305 20 648.6/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

SARGONA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SARGONA 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Fish products, fish preserves. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862774 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200511045 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HI-SPORT 

(730) Innehaver: 
 Xiaodong Tang, No. 622 Yuanshen Road Pudong New 

developed area, SHANGHAI CITY, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Floats for fishing; rods for fishing; fish hooks; 
lines for fishing; landing nets for anglers; fishing tackle; 
reels for fishing; artificial fish bait; fishing baskets; 
indicator for fishing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862778 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200511046 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANACEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PANACEO 

(730) Innehaver: 
 Panaceo International Active Mineral Production GmbH, 

Finkensteiner Straße 5, 9585, VILLACH-GÖDERSDORF, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862784 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200511047 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bay-O-Security 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bay-O-Security 

(730) Innehaver: 
 Bayer AG, 51368, LEVERKUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, surveying, 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; calculating 
machines, data processing equipment and computers. 
 
16 Printed matter relating to biosecurity programs. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
41 Education on the proper use of disinfectants, 
insecticides, rodenticides and veterinary pharmaceutical 
preparations as part of a biosecurity program. 
 
44 Veterinary services relating to biosecurity 
programs; hygienic care for animals; agriculture services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862787 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200511048 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.18 FR 05 3 347 545 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATRIGAST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MATRIGAST 

(730) Innehaver: 
 Plantes et Medecines, 29, avenue du Sidobre, 81000, 

CASTRES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic substances adapted for medical use, 
food and nutritional supplements for relieving abdominal 
cramps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862788 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200511049 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.18 FR 05 3 347 544 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALISSEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALISSEL 

(730) Innehaver: 
 Plantes et Medecines, 29, avenue du Sidobre, 81000, 

CASTRES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dietetic substances adapted for medical use, 
food and nutritional supplements for regulating intestinal 
flow. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862791 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511050 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 BX 1075532 
(540) Gjengivelse av merket: 

C-QUADRAAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 C-QUADRAAT 

(730) Innehaver: 
 Martin Louis Dooms, Dr. Nolenslaan 4, 2211BC, 

NOORDWIJKERHOUT, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Consultancy in the field of career development; 
business administration; administrative services. 
 
41 Training in the field of management. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862792 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200511051 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.25 BX 1078016 
(540) Gjengivelse av merket: 

SQUAT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SQUAT 

(730) Innehaver: 
 Firmtex BV, Watermolen 1, 6229PM, MAASTRICHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, 
sports shoes. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0862834 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511055 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 acme 

(730) Innehaver: 
 Lietuvos Ir Jav Uab ACME BALTIJA, Savanoriu pr. 192, 

44151, KAUNAS, LT 
(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 
equipment and computers; compact discs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0862931 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511071 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.09 US 78626019 
(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:  

 1 Chemicals and chemical intermediates for use 
in industrial arts, namely naphthenic acids, alpha olefins 
and catalysts used in the manufacture of detergents, 
surfactants, engine lubricants and base oils; polymers, 
resins, solvents, surfactants, engine corrosion inhibitors, 
chemical preparations used to prevent the freezing of 
moisture in storage tanks and fuel systems of heating 
units and internal combustion engines; motor fuel 
additives for deposit control, detergency, demulsification, 
engine octane requirements and brand detection; 
automotive coolants; industrial coolants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0862932 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511072 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.09 US 78626036 
(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:  

 1 Chemicals and chemical intermediates for use 
in the industrial arts, namely naphthenic acids, alpha 
olefins and catalysts used in the manufacture of 
detergents, surfactants, engine lubricants and base oils; 
polymers, resins, solvents, surfactants, engine corrosion 
inhibitors, chemical preparations used to prevent the 
freezing of moisture in storage tanks and the fuel 
systems of heating units and internal combustion 
engines; motor fuel additives for deposit control, 
detergency, demulsification, engine octane requirements 
and brand detection; automotive coolants; industrial 
coolants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863008 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200511090 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.30 IT RM2005C001636 
(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 a cobalt blue rectangular label, 

in which the words BIPOP CARIRE are inscribed in white 
minuscule letters, with the initial letters (B and C) in 
capital letters; on the left of said words there is a red 
square with a white frame and a white curvilinear cleft 
inside, the concavity of which is turned on the right side. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bipop Carire 

(730) Innehaver: 
 Capitalia SpA, Via M. Minghetti 17, 00187, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863010 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511092 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.29 US 78661179 
(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: 
 Chevron Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, CA94583, 

SAN RAMON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals and chemical intermediates for use 
in the industrial arts, namely naphthenic acids, alpha 
olefins and catalysts used in the manufacture of 
detergents, surfactants, engine lubricants and base oils; 
polymers, resins, solvents, surfactants, engine corrosion 
inhibitors, chemical preparations used to prevent the 
freezing of moisture in storage tanks and the fuel 
systems of heating units and internal combustion 
engines; motor fuel additives for deposit control, 
detergency, demulsification, engine octane requirements 
and brand detection; automotive coolants; industrial 
coolants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863012 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511094 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.29 US 78661186 
(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: 
 Chevron Corp, 6001 Bollinger Canyon Road, CA94583, 

SAN RAMON, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Petroleum and petroleum-derived products, 
namely motor fuels, motor oils and engine lubricants, 
lubricating oils and greases, fuel oil, fuels for burning, 
heating and cooking, diesel fuel; base oils used as 
lubricants; kerosene; aviation fuel; industrial oils and 
lubricants; synthetic oils and lubricants; natural gas; 
liquified natural gas; lubricants for marine use; petroleum 
naphthas; hydraulic oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863013 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511095 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.29 US 78661193 
(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: 
 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: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863024 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511098 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.12 DE 304 46 286.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

TZT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TZT 

(730) Innehaver: 
 Andre Wilbring, Scharfland 14, 48683, AHAUS, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals for industrial, scientific, 

photographic, agricultural, horticulture and forestry 
purposes; chemical preparations for use in printing 
industry. 
 
7 Printing cylinders; machines for the printing 
industry as well as accessories (included in this class) 
and spare parts therefor; heated rollers; chill rolls; guide 
rolls; transfer rollers; roller bases; paper feeders 
(printing); printing presses; printing machines; printing 
plates; printing plates; printing rollers for machines; inking 
apparatus for printing machines; type-setting machines 
(photocomposition); hangers (parts of machines); 
housings (parts of machines); machines wheels; tables 
for machines; matrices for use in printing; boxes for 
matrices (printing); stereotype machines; tympans (parts 
of printing presses); steam rollers; type-casting 
machines; rolling mill cylinders; rolling mills. 
 
37 Installation, maintenance and repair of printing 
cylinders; installation, maintenance and repair of 
machines, especially machines for printing plants. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863043 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200511102 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.17 CN 4507962 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAYUN 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Dayun. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Da is the pronunciation of the Chinese character that 

means "big and huge", yun is the pronunciation of the 
Chinese character that means "luck". The combination of 
the two characters are innovative and have no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Red Sun Car Accessories Co Ltd, No. 12, 

Yong Fa Road, Huadu, 510800, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Minitype automobiles, wagons, electric 

vehicles, vans (vehicles), engines for land vehicles, 
vehicle wheel spokes, motor cars, bumpers for 
automobiles, vehicle wheels, motorcycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863045 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511103 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.29 FR 05 3 349 251 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DM MERLET 

(730) Innehaver: 
 Distillerie Merlet & Fils, Lieu-dit Chevessac, 17610, 

SAINT SAUVANT, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers), liqueurs 
and spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863050 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511106 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.30 IT RM2005C001635 
(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 an orange rectangular label, in 

which the words Banco di Sicilia are inscribed in white 
minuscule letters, with the initial letters (B and S) in 
capital letters; on the left of said words there is a red 
square with a white frame and a white curvilinear cleft 
inside, the concavity of which is turned to the right side. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Banco di Sicilia 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BANK OF SICILY 

(730) Innehaver: 
 Capitalia SpA, Via M. Minghetti 17, 00187, ROMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863055 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511108 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MANI 

(730) Innehaver: 
 Mani Inc, 743 Oh-aza Nakaakutsu, Takanezawa-machi, 

329-1234, SHIOYA-GUN, TOCHIGI, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Acupuncture needles; apparatus for use in 
medical analysis; arterial blood pressure measuring 
apparatus; apparatus for artificial respiration; artificial skin 
for surgical purposes; artificial teeth; sets of artificial 
teeth; blood testing apparatus; appliances for washing 
body cavities; dental burs; cannulae; cases, fitted for 
medical instruments; cases, fitted for use by surgeons 
and doctors; castrating pincers; catgut; catheters; 
obstetric apparatus for cattle; clips (surgical); corn knives; 
cutlery (surgical); defibrillators; dental apparatus; dental 
apparatus, electric; dentures; diagnostic apparatus for 
medical purposes; dialyzers; drainage tubes for medical 
purposes, electric acupuncture instruments; 
electrocardiographs; electrodes for medical use; enema 
apparatus for medical purposes; fleams; forceps; 
galvanic belts for medical purposes; galvanic therapeutic 
appliances; gastroscopes; heart pacemakers; heating 
cushions (pads), electric, for medical purposes; 
hematimeters; hot air therapeutic apparatus; hot air 
vibrators for medical purposes; hypodermic syringes, 
inhalers; injectors for medical purposes; instrument cases 
for use by surgeons and doctors; artificial jaws; knives for 
surgical purposes; lancets; lasers for medical purposes; 
lenses (intraocular prostheses) for surgical implantation; 
medical apparatus and instruments; medical guidewires, 
spoons for administering medicines; mirrors for dentists; 
mirrors for surgeons; needles for medical purposes; 
obstetric apparatus; ophthalmometers; opthalmoscopes; 
orthodontic appliances; orthopaedic articles; pins for 
artificial teeth; saws for surgical purposes; scalpels; 
scissors for surgery; tongue scrapers; surgical apparatus 
and instruments; surgical implants (artificial materials); 
suture materials; suture needles; syringes for injections; 
syringes for medical purposes; thread (surgical); traction 
apparatus for medical purposes; trocars; armchairs for 
medical or dental purposes; brushes for cleaning body 
cavities;  apparatus for the treatment of deafness; 
dentists' armchairs; operating tables; urological 
apparatus and instruments; veterinary apparatus and 
instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863058 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511109 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 IT TV2005C 000172 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TORBA NERA 

The mark consists of a rectangular sign with indented 
edges containing the fancy wording TORBA NERA 
inscribed in a rectangle above a band. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 BLACK PEAT. 

(730) Innehaver: 
 Acquavite SpA, Via Bosco, 25, 31028, VAZZOLA 

FRAZIONE VISNA' (TREVISO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Grappa, distilled beverages in general. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863059 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511110 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 EM 004355301 
(540) Gjengivelse av merket: 

OGSO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OGSO 

(730) Innehaver: 
 Thomas Seidensticker, 25, Rue 8612 ZI la Charguia 1, 

2035, TUNIS, TN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and included in this class; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863065 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511111 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.29 DK VA 2004 03832 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIME CORRECTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIME CORRECTOR 

(730) Innehaver: 
 Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860, SØBORG, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, including 

cosmetic preparations for care, cleaning and 
improvement of skin, hair, nails, eyes, lips and teeth; 
cosmetic preparations for cellulite treatment; cosmetic 
sun care and sun protection preparations; cosmetic 
creams. 
 
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; naturopathic preparations including 
naturopathic preparations based on active ingredients 
from plants, fruits, vegetables and/or animals, including 
shell fish, weed and seaweed; food supplements for 
healthcare and medical purposes, also in liquid form, 
including food supplements based on ingredients from 
plants, fruits, vegetables and/or animals, including shell 
fish, weed and seaweed; vitamin- and mineral 
preparations, dietetic substances adapted for medical 
use; creams for medical use, including creams for care of 
skin, hair, nails and lips. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863074 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200511113 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.16 FR 04 3 273 983 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 icomed 

(730) Innehaver: 
 Cegedim (SA), BP 405, 92103, BOULOGNE-

BILLANCOURT CÉDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer software and programs for 
information and data processing in the medical and 
pharmaceutical fields; computer software for database 
management in the medical and pharmaceutical fields; 
computer software for managing the design and 
distribution of questionnaires to doctors; computers, data 
processing and computer equipment; computer 
peripheral devices. 
 
35 Management and operation of a computer 
database in the medical and pharmaceutical fields; 
surveys for statistical purposes intended for doctors and 
pharmacists and updating of the relevant documentation; 
business management; business advice, information or 
inquiries; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; data input and compilation; 
updating and management of computer files, all these 
services provided in the medical and pharmaceutical 
fields; dissemination of advertising and business 
information. 
 
38 Transmission of information via a network like 
the Internet or via telematic means, especially for sending 
questionnaires to doctors' computers; transmission of 
information held in medical data banks; communication 
by computer terminals. 
 
42 Computer programming for managing a 
database in the medical and pharmaceutical fields; 
leasing access time to computer databases, development 
(design) of software and databases, all these services 
provided in the field of health and the pharmaceutical 
industry; rental of computer software, computer 
engineering, design (development) and setting up of 
computer systems. 
 
44 Provision of information in the medical and 
pharmaceutical fields by all electronic means. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863086 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200511116 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONCEPT BINO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CONCEPT BINO 

(730) Innehaver: 
 Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447, 

OBERKOCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Optical apparatus and instruments; magnifying 
glasses; spectacles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863089 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511117 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.11 FR 05 3 346337 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEOPOLIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GEOPOLIS 

(730) Innehaver: 
 Peugeot Motocycles SA, 103, rue du 17 Novembre, 

25350, MANDEURE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motorcycles and motorized scooters. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863091 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511118 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.10 BX 1071401 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUPPY DOGS 

(730) Innehaver: 
 Magic Production Group (MPG) SA, 6 E, route de Treves, 

2633, SENNINGERBERG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, decorations for 
Christmas trees. 
 
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863112 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511120 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SONA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SONA 

(730) Innehaver: 
 Blanco GmbH & Co KG, Flehinger Strasse 59, 75038, 

OBERDERDINGEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Sinks, sink units and built-in sinks; basins, 
wash basins and sink basins and work surfaces with 
integrated basins; bath tubs; shower trays, toilets and 
bidets; taps and regulating fittings for water supply 
apparatus and water pipes; mixing taps for hot and cold 
water; cooking, roasting and grilling apparatus, electric 
ovens, cooking hobs, hotplates; range hoods; apparatus 
for heating, keeping warm and refrigerating food and 
drink; ice boxes; devices combining several of the 
aforesaid goods; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863167 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511132 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.21 FR 05 3 342 402 
(540) Gjengivelse av merket: 

IMC INTENSIVE MIXING CASCADE
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IMC INTENSIVE MIXING CASCADE 

(730) Innehaver: 
 Solios Carbone, 32, rue Fleury Neuvesel, 69700, 

GIVORS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Construction and civil engineering machinery; 
machines for the metallurgy industry and wood or plastics 
working; machines and installations for producing steel, 
aluminium and/or cement; packaging machines; 
machines for the textile industry; machines for 
earthworks; agricultural machines; printing machines; 
painting machines; washing apparatus and cleaning 
machines; kitchen apparatus and machines (not hand-
operated or electric) for mincing, grinding, pressing and 
cutting; machine tools; motors and engines (except for 
land vehicles), engine components (excluding those for 
land vehicles); transmission couplings (non electric) and 
transmission components (excluding those for land 
vehicles); agricultural instruments other than manually-
operated ones; incubators for eggs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863193 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511138 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.14 CH 531363 
(540) Gjengivelse av merket: 

TWINCLIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TWINCLIP 

(730) Innehaver: 
 Rosetta Pepi, Bielstrasse 47, 2540, GRENCHEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, in particular socks and stockings; 

footwear; headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863197 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200511141 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.02 KR 40-2004-0054665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARIX Auto-array system 

(730) Innehaver: 
 Shinhan Diamond Ind Co Ltd, 36Block 10Lot, 610-9 

Namchon-dong, 405-100, NAMDONG-GU, INCHEON-SI, 
KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Drills; drill screws; drill bits; sharpening wheels; 

diamond wheels; cup grinding wheels; wheel cutters; wire 
saws; sharpening stones; diamond dressers; pad 
conditioning diamond tools for chemical and mechanical 
polishing; wafer back grinders; wafer edge grinders; glass 
edge grinders. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863206 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511143 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.14 JP 2005-053165 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVAMPART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOVAMPART 

(730) Innehaver: 
 Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 

112-8088, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
Parkinson's disease, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863207 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511144 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.14 JP 2005-053166 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMPARESTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMPARESTA 

(730) Innehaver: 
 Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 

112-8088, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
Parkinson's disease, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863214 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511146 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.16 BG 77509 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 sitefinity 

(730) Innehaver: 
 Aktsionerno Drujestvo Telerik, Floor 2, apt. 4, "Ljubljana" 

Str. 8, 1618, SOFIA, BG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863221 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511149 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 DE 305 17 213.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

N-IPOS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 N-IPOS 

(730) Innehaver: 
 Netzsch-Mohnopumpen GmbH, Gebrueder-Netzsch-

Straße 19, 95100, SELB, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pumps (machines), in particular eccentric 
screw pumps and their parts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863222 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200511150 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.04 DE 305 39 051.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NIVEA SUN 

(730) Innehaver: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863238 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200511153 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Film-Utile 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Film-Utile 

(730) Innehaver: 
 Ecolab Société en Nom Collectif, 8, rue Rouget de Lisle, 

92130, ISSY LES MOULINEAUX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives (glues) used in industry. 
 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863271 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511320 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.16 FR 05 3 341 525 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREE VIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREE VIA 

(730) Innehaver: 
 Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300, 

CLUSES, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electric motors, motor reducers for operating 
blinds, screens, curtains, shutters, windows, vents, locks, 
doors, garage doors, gates, barriers and railings. 
 
9 Electric or electronic apparatus and 
instruments for controlling and remotely controlling 
motors for operating blinds, screens, curtains, shutters, 
windows, vents, locks, doors, garage doors, gates, 
barriers and railings; electric or electronic apparatus and 
instruments for controlling and remotely controlling 
lighting apparatus; electric or electronic monitoring and 
alarm apparatus and instruments and their control 
devices for protecting people, goods and buildings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863278 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511324 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.24 CH 530285 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREE7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREE7 

(730) Innehaver: 
 Power-Bike GmbH, Untere Bahnhofstrasse 24, 8910, 

AFFOLTERN AM ALBIS, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, 
protective goggles, helmets, clothing for protection 
against accidents, particularly for drivers of two-wheel 
vehicles such as cyclists and motorcyclists and for winter 
sports enthusiasts such as skiers, snowboarders and 
lugers. 
 
18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof included in this class; animal skins, hides; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear, especially anti-
perspiration clothing for sports and leisure, particularly for 
cycling and winter sports; underwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863307 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511330 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCU-CHEK TENDERLINK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACCU-CHEK TENDERLINK 

(730) Innehaver: 
 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 

68305, MANNHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Insulin pumps and accessories thereof, 
included in this class; infusion sets; blood glucose meters 
and accessories thereof, included in this class; lancets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863311 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200511331 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TREMESA RENDERING 

(730) Innehaver: 
 Tremesa SA, Alfred Nóbel, 4, 08400, GRANOLLERS 

(BARCELONA), ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools for transforming 
meat subproducts; digesters and pressure apparatus; 
motors and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); web presses. 
 
11 Apparatus for cooking, refrigerating and drying; 
cooking boilers; steam generating apparatus and steam 
boilers; cooking apparatus and installations, sterilising 
apparatus and sanitary installations. 
 
37 Installation, repair and maintenance of 
machines, apparatus and installations for transforming 
meat subproducts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863332 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200511336 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.21 FR 05 334 8082 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFITEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOFITEL 

(730) Innehaver: 
 Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Administrative management of hotels and hotel 

complexes, advice and assistance for commercial 
company management and administration; business 
organization and administration consultancy and advice 
in the fields of hotel and restaurant business including 
services provided by a franchiser, namely assistance in 
running or managing a commercial venture. 
 
39 Tourism and travel agencies; sightseeing tours; 
tourist guide services (couriers); travel, excursion and 
cruise arrangement; reservations for sightseeing tours, 
seats for travel; car rental; consulting and information on 
organising transport and tourism in a town and/or a 
region. 
 
43 Hotel and restaurant services (providing of food 
and drink), temporary accommodation, running motels, 
restaurants, cafeterias, cafés, tea rooms, bars (except 
clubs), operation of tourist homes, reservation services 
for hotel rooms for travellers, non-professional 
consultancy and advice in connection with hotel and 
restaurant services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863334 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511337 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 FR 05 3 342 094 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCULPT SIZING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCULPT SIZING 

(730) Innehaver: 
 Maurice Ohayon, Via Lombardia, 27, 24067, SARNICO 

(BG), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear, shirts, pullovers, 
trousers, jeans, overalls, tee-shirts, frocks, skirts, coats, 
jackets, bath slippers, slippers, vests, slips (underwear), 
underwear, corsets, neckties, briefs, fur stoles, 
brassieres, stocking suspenders, garters, petticoats, 
teddies (bodies), pyjamas, underpants, jackets, bathing 
suits, belts, gloves, hats, caps, cap peaks, sports shoes, 
sashes for wear, bandanas, dressing gowns, nightshirts, 
shorts, singlets, ski suits, scarves. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863336 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200511338 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.09 CH 537977 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELEVA 

(730) Innehaver: 
 Phonak Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712, STÄFA, 

CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Acoustic apparatus and parts thereof for the 
hearing-impaired. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863346 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511343 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DAWMED CLINIC 

(730) Innehaver: 
 DawMed Systems Plc, Eden Close, Hellaby, S668RW, 

ROTHERHAM, YORKSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Cleaning preparations including washing 
preparations, being powders and liquids. 
 
5 Disinfectant preparations. 
 
11 Decontamination, disinfection, sanitation and 
drying apparatus for medical, dental, surgical and 
veterinary use. 
 
37 Installation, maintenance and repair services 
for washing, disinfecting and drying machines, all for 
medical, dental, surgical and veterinary use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863377 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511350 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.16 BG 77510 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 telerik 

(730) Innehaver: 
 Aktsionerno Drujestvo Telerik, Floor 2, apt. 4, "Ljubljana" 

Str. 8, 1618, SOFIA, BG 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863378 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511351 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.21 FR 05 3 348 030 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIEFREE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TIEFREE 

(730) Innehaver: 
 Tiefree Partners, 17 rue Louise Michel, 92300, 

LEVALLOIS-PERRET, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Auditing, surveying, consultation, consulting, 
assistance and information pertaining to the organization 
and management of business, namely as regards 
outsourcing, business process, information systems, the 
use and implementation of information technologies, 
telecommunications and new technologies; cost-price 
analysis; business information and inquiries; market 
studies and research; economic forecasting; efficiency 
experts; evaluations relating to commercial matters; 
computer file management; personnel management 
consultancy; staff recruitment. 
 
38 Consulting, advice and information about 
telecommunications. 
 
41 Organization and conducting of colloquiums, 
conferences, seminars, symposiums and congresses; 
education, teaching, training, namely as regards business 
organization, business management, information 
technologies, telecommunications and new technologies; 
operating on-line electronic publications; publication of 
books, periodicals and texts in print form or on-line. 
 
42 Auditing, surveying, consultation, consulting, 
assistance and information pertaining to information 
technology, telecommunications, and new technologies; 
technical project studies pertaining to information 
technologies, telecommunications and new technologies, 
computer systems and software design; engineering in 
the areas of information technologies and new 
technologies; granting of intellectual property licenses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863390 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200511354 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.06 BX 1074960 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Carmel AGREXCO 

(730) Innehaver: 
 Carmexco BV, De Brauwweg 62, 3125AE, SCHIEDAM, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved and dried fruits and vegetables; frozen fruits 
and vegetables. 
 
30 Spices; aromatic dried herbs (condiments). 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; fresh fruit and 
vegetables; seeds; natural plants and flowers; cuttings, 
rooted or not; dried flowers; bulbs; fresh herbs; malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863402 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200511355 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.27 GB 238963 
(540) Gjengivelse av merket: 

B&W GROUP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 B&W GROUP 

(730) Innehaver: 
 B&W Loudspeakers Ltd, Dale Road, BN112BH, 

WORTHING, WEST SUSSEX, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; loudspeakers, 
loudspeaker stands, amplifiers, pre amplifiers, tuners, 
compact disc players, cassette recorders, turntables, 
receivers, radios, DVD players, DVD recorders, remote 
control apparatus, switch boxes, power sequencers, 
phono equalizers, video recorders; sound recording 
discs, sound recording carriers, compact discs, cassette 
tapes, records; remote control apparatus; radio frequency 
transmitters and receivers; apparatus for remote control 
of audio/video apparatus; remote control transmitters, 
remote control receivers; electric cables; controls for 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863404 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200511356 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.31 IT MI2004C008728 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CABRON 49 

The trademark consists of the wording "CABRON 49" 
written in special type. 

(730) Innehaver: 
 Stefano Neri, Via A. Cazzaniga, 161/A, 20047, 

BRUGHERIO (MI), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Detergents, laundry products, fabric softeners, 
soaps, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, cosmetics in general, including perfumes, 
perfumes in solid form, deodorants for personal use, 
soaps, liquid soaps, cakes of soap, foaming bath 
products, dentifrices, shampoos, essential oils, hair 
lotions, preparations for permanent hair waves and for 
setting hair, gels, hair dyes, face creams, mascara, eye 
liners, eye shadows, make-up pencils, face powder, 
lipsticks, foundations, body creams, nail polish, nail 
hardeners, nail-polish removers, suntanning oils and 
creams. 
 
18 Bags, handbags, suitcases, backpacks, 
wallets, purses, briefcases, document holders made of 
skin, hide and their substitutes, men's handbags, trunks, 
skins and hides, articles made of skin or hide (not 
included in other classes), leather and leather articles 
(not included in other classes), imitations of skin, hide 
and leather and articles made of these materials (not 
included in other classes), parasols, beach umbrellas, 
umbrellas, walking canes; harnessing trimmings and 
other saddlery articles, covers made of skin or hide for 
furniture. 
 
25 Clothing for men, women and children in 
general, including clothing made of skin or hide, shirts, 
chemisettes, skirts, ladies' suits, jackets, trousers, short 
trousers, sweaters, woolen clothing, pajamas, stockings, 
sleeveless t-shirts, corsets, sock suspenders, briefs, 
brassieres, underwear, hats, scarves, neckties, raincoats, 
overcoats, coats, bathing suits, sports suits, windbreaker 
jackets, ski pants, belts, pelisses, sashes for wear, 
gloves, dressing gowns, footwear in general, including 
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.07.10 - 28/06

 

104 
 

(111) Int.reg.nr: 0863416 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200511360 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSE DEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSE DEW 

(730) Innehaver: 
 Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, 

Lindenstrasse 15, 75365, CALW-ALTBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetic and 
beauty preparations; hair lotions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863479 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511374 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HyTech 

(730) Innehaver: 
 Quanzhou Haitian Textiles Co Ltd, Haitian Industrial 

Garden Jiangnan Development Zone, QUANZHOU, 
FUJIAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 23 Yarn; cotton thread; spun cotton; spun thread 

and yarn; rayon thread and yarn; darning thread and 
yarn; elastic thread and yarn for textile use; stretch yarn 
(textile); threads of plastic materials for textile use; rayon 
yarn; thread. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863482 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200511375 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.06 BX 1074983 
(540) Gjengivelse av merket: 

FASSINI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FASSINI 

(730) Innehaver: 
 Fassin Tussenhoudster BV, Ulenpasweg 8, 7041GB, 'S-

HEERENBERG, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Confectionery, sweets and liquorice. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863485 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511376 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.20 FR 04 3 319 346 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ÉTOILE ISABEL MARANT 

(730) Innehaver: 
 IM Production, 3 Passage Saint Sebastien, 75011, 

PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 14 Precious metals and alloys thereof and jewelry 
made thereof or coated therewith; jewelry, precious 
stones; rings (jewelry), silver ornaments, finger rings 
(jewelry), earrings, bracelets (jewelry), charms, brooches 
(jewelry), combs (jewelry), necklaces (jewelry); 
timepieces and chronometric instruments, alarm clocks, 
watches, watchbands, watch cases, watch chains; match 
boxes of precious metal, match holders of precious 
metal; jewel cases of precious metal, ashtrays of 
precious metal for smokers, fancy key rings, tie pins, cuff 
links, medals, medallions (jewelry), hat ornaments of 
precious metal, tableware of precious metal. 
 
18 Leather and imitation leather; handbags, 
backpacks, traveling bags, school bags, satchels, beach 
bags, garment bags (for travel), trunks and suitcases, 
traveling sets (leather goods), boxes of leather or leather 
board, purses, document holders, leather trimmings for 
furniture, card cases (wallets), key cases (leather goods), 
toiletry cases, carrying cases, change purses (not of 
precious metal); umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery. 
 
25 Clothing for men, women and children including 
sports clothing, hats, caps and headgear, headbands 
(clothing), berets, gloves (clothing), furs (clothing), 
jackets, coats, trousers, dresses, skirts, chasubles, shirts, 
T-shirts, pullovers, jersey and knitted clothing, waterproof 
clothing, leather clothing, bathing suits, bath robes, 
neckties, sashes for wear, scarves, shawls, socks, belts, 
underwear (including stockings and tights), aprons 
(clothing), smocks, suspenders, briefs, bathing trunks, 
jerseys (clothing), mittens, pajamas, footwear (except 
orthopedic footwear), slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863486 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200511377 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.19 US 78696654 
(540) Gjengivelse av merket: 

PREOTACT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PREOTACT 

(730) Innehaver: 
 NPS Pharmaceuticals Inc, 383 Color Drive, UT84108, 

SALT LAKE CITY, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 10 Drug delivery apparatus, namely, patient 
triggered injector for the delivery of pharmaceuticals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863492 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200511378 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SE STATE EXPRESS SMOOTHNESS ABOVE ALL 

ELSE 555 
(730) Innehaver: 

 Ardath Tobacco Company Ltd, Globe House, 4 Temple 
Place, WC2R2PG, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Cigarettes, tobacco, tobacco products, 

smokers' articles, lighters and matches. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863496 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511379 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.22 BX 1080098 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOLET'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NOLET'S 

(730) Innehaver: 
 Double Eagle Brands NV, Kaya W.F.G.Mensing 32, 

WILLEMSTAD, CURACAO, AN 
Stichting DEB, Bussummerweg 39 C, 1261BZ, 
BLARICUM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863504 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511380 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.03 RU 2004726174 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMRITPRASH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 AMRITPRASH 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 AMRITPRASH. 

(730) Innehaver: 
 Ayurveda Plyus Ltd, d. 16/5, Chernyakhovskogo ul, 

191119, SAINT-PETERSBURG, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; additives to 
fodder for medical purposes; nutritional additives for 
medical purposes. 
 
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; alginates for food; casein for food; pectin for 
food; protein for human consumption. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
 
32 Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; import-export agencies; 
demonstration of goods; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; sales 
promotion (for others); procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863514 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511381 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 IT RM2005C000832 
(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 a mainly oval shaped print with 

a green, white and red background, inside which is the 
stylised picture of various foodstuffs and the VIVA ITALIA 
wording in stylised characters. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Viva ITALIA 

(730) Innehaver: 
 Cesare Fiorucci SpA, Santa Palomba, Pomezia, 00040, 

ROMA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863521 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511382 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUGENE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FUGENE 

(730) Innehaver: 
 Fugent LLC, 910 Shasta Drive, WI53704, MADISON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Reagent for transferring nucleic acid inside 

cells for scientific or research use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863528 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200511383 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.17 CN 4507816 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FenG chi 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 Fengchi. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "Feng" is the pronunciation of the Chinese character "" 

that means "wind", "chi" is the pronunciation of the 
Chinese character "" that means "gallop"; the 
combinations of the two characters and "FenG chi" are 
innovated and have no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou Red Sun Car Accessories Co Ltd, No. 12, 

Yong Fa Road, Huadu, 510800, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Mini-type automobile, wagons, electric 

vehicles, vans (vehicles), engines for land vehicles, 
spokes of vehicle wheels, motor cars, bumpers for 
automobiles, vehicle wheels, motorcycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863530 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200511384 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELLA MOSS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ELLA MOSS 

(730) Innehaver: 
 Mo Industries Inc, c/o Law Offices of Anthony Abner, 

Esq. 6671 Sunset Boulevard, Suite 1574A, CA90028, 
LOS ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing namely, T-shirts, tank tops 

sweatshirts, shorts, jeans, jackets, skirts, blouses, shoes, 
hats, swimwear, dresses. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863532 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200511385 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SILVER TREND 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 YIN CHAO LIU 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SILVER TREND 

(730) Innehaver: 
 Guangdong Trend Group Co Ltd, Changmei, Fengxi 

District, CHAOZHOU, GUANGDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Bath tubs; bath tub baignoires; bath tubs for 
sitz baths; bath installations; toilet bowls; toilets (water-
closets); toilet seats; urinals (sanitary fixtures); water 
flushing installations; sanitary apparatus and installations.

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863546 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200511387 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 FR 05 3 353 164 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROTRAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PROTRAK 

(730) Innehaver: 
 Salomon SA, Lieudit La Ravoire, 74370, METZ-TESSY, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 28 Gymnastic and sporting articles (except 
clothing, footwear and mats), namely skis, surf boards, 
ski and surf bindings, ski poles, ski brakes, anti-friction 
plates for ski bindings, heel blocks, toe pieces for ski 
bindings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863548 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200511388 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.13 CH 537300 
(540) Gjengivelse av merket: 

cactus clone 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 cactus clone 

(730) Innehaver: 
 Swistar International SA Tortola Succursale de Geneve, 

Rue Thalberg 2, 1201, GENÈVE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 24 Textiles and textile goods included in this class; 
bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863556 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200511389 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MeiTian 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MeiTian 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 No meaning 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 No meaning 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Meitian Motorcycle Co Ltd, No. 599 Xinzhen 

Street, Xinqiao Town, Songjiang District, SHANGHAI 
CITY, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorcycles; motorcycle engines; tyres for land 

vehicles; wheel rims (of two-wheeled motorized vehicles 
or bicycles); motorized scooters; engines for land 
vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863561 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200511391 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.20 AT AM 306/2005 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUNEKIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUNEKIT 

(730) Innehaver: 
 TuneKit Handels GmbH, Hochstraße 1, 4060, 

LEONDING, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Apparatus for power enhancement of diesel 
engines for land vehicles, 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: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863563 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200511392 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.20 DE 305 23 654.7/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOP 

(730) Innehaver: 
 ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse 16, 

47807, KREFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Steels; stainless steels and other non-rusting, 
acid-resistant and heat-resistant steels; rolled steel 
finished products, manufactured from the aforesaid 
metals, alloys and steels, namely hot-rolled and cold-
rolled strips and sheets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863567 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200511394 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.20 BX 1085671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROUTE 66 

(730) Innehaver: 
 Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedijk 28 A, 

8501ZA, JOURE, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; cigarettes; tobacco 
substitutes, non being for medicinal or curative purposes; 
smokers' articles and matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863576 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200511395 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.06 EM 004522496 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mellos 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Mellos 

(730) Innehaver: 
 MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, Westpreussenstrasse 

32-38, 47809, KREFELD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal feed; animal foodstuffs; chewing bones.
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863588 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200511396 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.29 BX 1076700 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTENSIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTENSIA 

(730) Innehaver: 
 Georgia-Pacific SarL, 25, Route d'Esch, 1470, 

LUXEMBOURG, LU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Female hygiene products, namely sanitary 
towels, sanitary panties, sanitary tampons, panty liners, 
sanitary goods for the incontinent, namely sanitary 
towels, panty liners, napkins, disposable napkins, 
absorbent shells, nappy retainers, hygienic panties, moist 
towels and tissues for medical or sanitary use, gel for 
personal hygiene. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863614 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511398 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.13 IT RN2005C000084 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Anna Cecere 

The trademark consists of a peculiar graphical and 
fanciful name "ANNA CECERE" reproduced in italic 
stylized characters. 

(730) Innehaver: 
 Cecere Ciro SrL, Via Coriano, 58, 47900, RIMINI (RN), IT

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Handbags, travelling bags of leather, shoulder 

bags, rucksacks, sacks; wallets, purses, brief cases; 
travelling bags, trunks; vanity cases, not fitted; umbrellas.
 
25 Clothing, in particular pullovers and sweaters, 
shirts, jackets, bomber jackets, raincoats, overcoats, 
trousers, skirts, swimsuits, underwear, stockings, 
scarves, headscarves, silk scarves, gloves, belts for 
clothing; shoes, boots and slippers, hats, caps. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863640 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200511403 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DECORFLOU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DECORFLOU 

(730) Innehaver: 
 Omni Decor SpA, Via Rossini, N°4, 23847, MOLTENO 

(LC), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 19 Building glass, alabaster glass, insulating 
glass. 
 
21 Opal glass, painted glassware, enamelled 
glass, satinized glass and powdered glass for decoration, 
glass product. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863644 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200511404 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.24 CH 536391 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 pno PLANURES SHAVINGS 

(730) Innehaver: 
 PNO Planures Nord-Ouest International SA, Rte de la 

Glâne 107, 1752, VILLARS-SUR-GLÂNE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Horse litter made of Canadian birch shavings 
dried at high temperatures, sieved and bagged. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863650 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200511406 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 305 17 621.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

TACTIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TACTIL 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863651 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200511407 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.24 DE 305 17 619.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORMIL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FORMIL 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863659 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200511410 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 spa 

(730) Innehaver: 
 SPA Sp zoo, ul. Reymonta 8, 64-030, SMIGIEL, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Meat, preserves made of meat. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863661 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200511411 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.11 IT MI2005C001467 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIZZONTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORIZZONTI 

(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. 
 
43 Restaurant and catering services; temporary 
accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863665 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200511412 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.12 CH 529590 
(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: 
 GA Modefine SA, Via Penate 4, 6850, MENDRISIO, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather, goods made 

thereof included in this class; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery. 
 
24 Fabrics and textile goods included in this class; 
bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863671 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511413 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.08 CH 537767 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIOCLIP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIOCLIP 

(730) Innehaver: 
 Prionics AG, Wagistrasse 27 A, 8952, SCHLIEREN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical and veterinary instruments 

and apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863672 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511414 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.08 CH 537768 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRIOGENIZER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PRIOGENIZER 

(730) Innehaver: 
 Prionics AG, Wagistrasse 27 A, 8952, SCHLIEREN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Surgical, medical and veterinary instruments 

and apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863697 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511417 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUNAYCHA 

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu 

Kompaniya Tunaycha, p. Okhotskoe, Korsakovksy r-n, 
694007, G. SAKHALIN, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Weed extracts for food; caviar; isinglass for 

food; preserved fish; shrimps (not live); prawns (not live); 
spiny lobsters (not live); salmon; mussels (not live); clams 
(not live); lobsters (not live); liver pastes; food products 
made from fish; salted fish; crustaceans (not live); 
crayfish (not live); shellfish (not live); fish (not live); 
sardines; herrings; tuna fish; oysters (not live); fish fillets. 
 
31 Weeds for human or animal consumption; fish 
spawn; spiny lobsters (live); mussels (live); crustaceans 
(live); crayfish (live); fish (live); oysters (live). 
 
40 Seafood preservation; seafood smoking; 
processing of oil. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863702 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511418 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Love Therapy 

The trademark is complex because it consists of several 
verbal and figurative elements; the figurative part 
consists, in particular, of the design of two extremely 
stylized dwarves; below this illustration, is the wording 
"LOVE THERAPY" written in special stylized type. 

(730) Innehaver: 
 Elio Fiorucci, Viale Vittorio Veneto, 4, 20124, MILANO, IT

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics in general, including perfumes; 

perfumes in solid form; deodorants; soaps; liquid soaps; 
cakes of soap; foaming bath products; dentifrices; 
shampoos; essential oils; hair lotions; hair perming and 
setting products; gels, dyes for hair; face creams; 
mascara; eye liners; eye shadows; make-up pencils; face 
powders; lipsticks; foundations; body creams; nail polish; 
nail hardeners; suntan oils and creams. 
 
18 Bags; handbags; suitcases; backpacks; 
wallets; purses; briefcases; document holders made of 
skin, hide and their substitutes; men's handbags; trunks; 
skins and hides; articles of skin or hide; leather and 
leather goods; parasols; beach umbrellas; umbrellas; 
walking canes. 
 
25 Clothing for men, women and children in 
general, including clothing made of skin or hide; shirts; 
chemisettes; skirts; ladies' suits; jackets; trousers; short 
trousers; sweaters; woolen clothing; pajamas; stockings; 
sleeveless t-shirts; corsets; sock suspenders; briefs; 
brassieres; underwear; hats; scarves; neckties; raincoats; 
overcoats; coats; bathing suits; sports suits; windbreaker 
jackets; ski pants; belts; pelisses; sashes for wear; 
gloves; dressing gowns; footwear in general, including 
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863705 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511419 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.24 FR 05 3 343 166 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yoplait 

(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques Internationales, 170 bis Boulevard du 

Montparnasse, 75014, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams; eggs; milk and milk products; fresh milk products; 
milk beverages (milk predominating); yoghurts; cream 
(milk product); whipped cream; custards; fruit pulp. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations; bread; 
pastry and confectionery; ices; honey, golden syrup; 
yeast; baking powder; salt, mustard, vinegar; sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment. 
 
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; fruit nectars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863727 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200511422 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GRAZHDANSKAYA OBORONA CIVIL DEFENCE 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 GRAZHDANSKAYA OBORONA. 

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 

Torgovy dom Alternativa-ANA, 2, Seliverstov per., 
107045, MOSKVA, RU 

(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; aperitifs, 
non-alcoholic; waters (beverages); cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); isotonic 
beverages; whey beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; milk of almonds (beverages); fruit nectars 
(non-alcoholic); orgeat; powders for effervescing 
beverages; sarsaparilla (soft drink); tomato juice 
(beverage); cider (non-alcoholic); vegetable juices; 
preparations for making aerated water; preparations for 
making liqueurs; must; grape must; beer wort; malt wort; 
pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; extracts of hops for making beverages; 
essences for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers); aperitifs; 
arak; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters (liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs; 
alcoholic beverages containing fruit; spirits (beverages); 
distilled beverages; hydromel; peppermint liqueurs; 
bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; 
fruit extracts (alcoholic); alcoholic essences. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863728 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200511423 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PUTINKA LIMITED EDITION PREMIUM BY SPECIAL 

ORDER 
(730) Innehaver: 

 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu Prom 
Impeks, 12, str. 1, Pestovsky per, 109004, MOSKVA, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863729 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200511424 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.19 DE 304 59 901.8/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Fashion Pool GmbH, Amselweg 6a, 85649, 

BRUNNTHAL, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Protective helmets; sunglasses, ski goggles. 
 
18 Goods made of leather and imitations of 
leather, as included in this class, trunks and travelling 
bags; bags and purses, as included in this class, belly 
bags, backpacks, waist bags (fanny bags), umbrellas, 
parasols. 
 
22 Bags, as included in this class. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Skis and ski sticks, ski bindings, ski bags; golf 
clubs, bags and sacks for golf clubs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863732 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200511425 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.12 JP 2005-041705 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICHIGEKI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICHIGEKI 

(730) Innehaver: 
 Jang Kyu Moon, 1201 Crescent-Court, 2-27-9 Asakusa, 

Taito-ku, 111-0032, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Karate instruction, and other educational and 
instruction services relating to arts, crafts, sports or 
knowledge; organization of boxing matches, kick boxing 
matches, karate matches, and other combative sport 
matches; arranging and conducting of seminars; 
reference libraries of literature and documentary records; 
art exhibitions; organization of shows, plays or musical 
performances; movie studios; providing movie theatre 
facilities, movie film production, or movie film distribution; 
production of radio or television programs; production of 
video materials in the fields of education, culture, 
entertainment or sports (excluding production of movies, 
radio or television programs, and video materials for 
advertising and publicity); production of radio, television, 
and other entertainment programs; providing sports 
facilities; providing amusement facilities; booking of seats 
for shows; rental of movie projectors and accessories; 
rental of cine-films. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863733 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200511426 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICHIGEKI 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 ICHIGEKI. 

(730) Innehaver: 
 Jang Kyu Moon, 1201 Crescent-Court, 2-27-9 Asakusa, 

Taito-ku, 111-0032, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 41 Karate instruction, and other educational and 
instruction services relating to arts, crafts, sports or 
knowledge; organization of boxing matches, kick boxing 
matches, karate matches, and other combative sport 
matches; arranging and conducting of seminars; 
reference libraries of literature and documentary records; 
art exhibitions; organization of shows, plays or musical 
performances; movie studios; providing movie theatre 
facilities; movie film production, or movie film distribution; 
production of radio or television programs; production of 
video materials in the fields of education, culture, 
entertainment or sports (excluding production of movies, 
radio or television programs, and video materials for 
advertising and publicity); production of radio, television, 
and other entertainment programs; providing sports 
facilities; providing amusement facilities; booking of seats 
for shows; rental of movie projectors and accessories; 
rental of cine-films. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863734 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200511427 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.06 IT MI2004C012165 
(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 a rectangular imprint 

containing, on a yellow background with green shades on 
the right hand side, the following elements: in its upper 
central part, sheaf of ears of corn and stylised yellow, 
blue, green and red flowers; band with thin blue border 
and with swirls on the right hand side; medal lying over 
the left hand side of said band and containing the image 
of a watermill with hills in the background; name MULINO 
BIANCO in blue fantasy capital letters situated in the 
centre of said band; beneath said imprint there is a 
double eccentric oval, inside the smaller of which, on a 
red background, is the name BARILLA in fantasy 
characters; on the right hand side, image of some ears of 
corn and of some brown-coloured pieces of biscuit; on 
the left hand side, realistic image of three brown-coloured 
biscuits arranged vertically, from which a blue curvilinear 
imprint extends, and of a portion of biscuit arranged front-
on. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MULINO BIANCO Barilla 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "Mulino bianco" is "White mill" 

(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 for 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: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0863737 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511428 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 DK VA 2004 05089 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Odense FOOD SERVICE 

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

ODENSE C, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, including nuts, almonds and apricot kernels, 
as well as mixtures thereof, namely jam, marmalade, fruit 
sauces (compotes); edible oils and fats, including non-
dairy products; baking improving preparations of 
vegetable fat. 
 
30 Bread, bakery products, cakes, pastry and 
confectionery; raw materials in the form of almond paste, 
marzipan, nougat, chocolate truffle and nougat truffle; 
chocolate articles; confectionery paste and baking paste 
based on sugar, almonds, nuts and apricot kernels for 
baking purposes and for making pastry and confectionery 
articles; premixed ingredients, not included in other 
classes, for making bread, bakery products and pastry; 
custard powders and custard for cakes, pastry and 
bakery products; edible decorations for cakes and bakery 
products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0863748 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200511429 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Hongjinlong 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 HONG JIN LONG. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Red Gold Dragon. 

(730) Innehaver: 
 Wuhan Tobacco (Group) Co Ltd, 150, Renshou Road, 

Qiaokou District, 430051, WUHAN HUBEI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Cigarettes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863843 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511449 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.10 US 78626425 
(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 Vehicle service station services; auto repair 
and maintenance services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.06.29 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864000 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511489 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.27 DE 305 37 419.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOFIM Subsea 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOFIM Subsea 

(730) Innehaver: 
 MAN Turbo AG, Steinbrinkstr 1, 46145, OBERHAUSEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Compressors (machines), consisting of integral 
electric motor with compressor and frequency converter. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864002 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511491 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.27 DE 305 37 417.6/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOFIM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HOFIM 

(730) Innehaver: 
 MAN Turbo AG, Steinbrinkstr 1, 46145, OBERHAUSEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Compressors (machines), consisting of integral 
electric motor with compressor and frequency converter. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0864003 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200511492 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.31 DK VA 2005 00420 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTESIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OPTESIA 

(730) Innehaver: 
 Nycomed Danmark APS, Langebjerg 1, 4000, 

ROSKILDE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations, analgesic 
preparations, transdermal patches and/or other patches 
containing medicines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864004 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200511493 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Allgemeine 

(730) Innehaver: 
 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, 

Kanzlerstr. 17, 75175, PFORZHEIM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Common metals and their alloys. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864010 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200511496 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRAGONSTAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DRAGONSTAR 

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, 81543, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus, especially electric lamps 

and luminaries; parts of the aforementioned goods. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864013 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200511498 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.21 DK VA 2005 00753 
(540) Gjengivelse av merket: 

3L GRIFFIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 3L GRIFFIT 

(730) Innehaver: 
 3L-Ludvigsen A/S, Vibækvej 100, Brylle, 5690, 

TOMMERUP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Stationery; office and school supplies, including 
rulers, angle meters, pairs of compasses, tape 
dispensers and stapling machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0864015 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511499 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.20 LI 13558 
(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:  

 33 Alcoholic beverages (except beers); wines, 
spirits and liqueurs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864028 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200511648 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.30 DE 304 73 849.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MHTM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MHTM 

(730) Innehaver: 
 Magnetic Autocontrol GmbH, Grienmatt 20, D-79650 

Schopfheim, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Electromotors except for land vehicles. 
 
12 Electromotors for land vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864041 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200511650 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 FR 05 3 353 142 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENRELO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LENRELO 

(730) Innehaver: 
 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0864140 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511674 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZHONG LIANG 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: 
 ZHONG LIANG 

Chinese characters. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The translation of the Chinese characters (transliteration 
ZHONG LIANG) means MIDDLE GRAIN but has no 
specific meaning as a whole. 

(730) Innehaver: 
 China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & 

Export Corp, 7-13F, Tower A, Cofco Plaza, No 8 Jian 
Guo Men Nei da Jie, 100005, BEIJING, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Processed meats; processed fish; poultry, not 

live; meat extracts; frozen fruits, fruit, stewed; crystallized 
fruits; jams; dried fruits; dried vegetables; preserved 
vegetables; eggs; milk; milk products; edible oils; edible 
fats; canned vegetables; canned mushrooms; canned 
aquatic products; fruit jellies; prepared nuts; processed 
mushroom grown in winter known as "donggu", 
processed agaric; processed algae known as "facai"; 
processed citron daylily; dried bamboo shoots; albumen 
for food. 
 
30 Coffee; tea; cocoa; sugar; candy; coffe 
substitute; syrup; honey; bread; pastries; pastry; 
dumpling; steamed stuffed buns; eight-treasure rice 
pudding; steamed bread; wheat flour; cereal 
preparations; sago; flour for food; rice; noodles; instant 
noodles; spring roll wrapper; rice noodles, popcorn, bean 
meal; tapioca flour for food; edible ices; ice creams; 
cooking salt; vinegar; mustard; monosodium glutamate 
(condiment); essences for foodstuffs (except etheric 
essences and essential oils); leaven. 
 
31 Wheat; barley; oats; maize; live poultry; fresh 
fruits; nuts (fruits); fresh vegetables; plant seeds; grains 
(seeds); fodder; malt. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864179 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200511684 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.24 DE 305 30 280.9/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIRIDION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIRIDION 

(730) Innehaver: 
 Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry. 
 
40 Treatment of materials. 
 
42 Scientific and technological services, as well as 
associated research, analytical, and development 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864181 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200511685 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OWL 

The mark consists of a stylized format of the word 
"OWL", in which the letter "O" thereof is generally 
representative of an owl. 

(730) Innehaver: 
 WalletLight USA, LLC, 34 Orangetown Center, NY10962, 

ORANGEBURG, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Magnifying lens with light. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0864184 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200511686 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.14 FR 053346725 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERLIGHT 24 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERLIGHT 24 

(730) Innehaver: 
 Hermes International Société en commandite par actions, 

24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Goods of leather or imitation leather (excluding 
cases adapted to the products for which they are 
intended, gloves and belts); bags, namely handbags, 
travel bags and rucksacks; leather purses, card holders 
(wallets), leather key cases, briefcases; trunks and 
suitcases, pouches (leather goods). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864187 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 200511688 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.18 DE 305 16 468.6/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOUVANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOUVANCE 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, soaps; 
perfumery, preparations for body and beauty care; hair 
lotions; dentifrices, essential oils, potpourris (fragrances), 
scented oils, fumigation preparations (fragrances) which 
are emitted into the air or atmosphere in the form of 
smoke, vapour or gas for the purpose of perfuming. 
 
5 Air purifying preparations; air freshening 
preparations; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; preparations for neutralizing odours. 
 
11 Air deodorizing apparatus, disinfectant 
apparatus, disinfectant dispensers for toilets. 
 
21 Household and kitchen utensils and containers, 
not made of precious metals or coated therewith. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864193 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200511690 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.10 DE 305 34 009.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIMATIC SAFETY MATRIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SIMATIC SAFETY MATRIX 

(730) Innehaver: 
 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333, MÜNCHEN, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Software. 
 
42 Software programming. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864204 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200511691 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.18 DE 305 09 760.1/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DBplatinum 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325, 

FRANKFURT AM MAIN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Financial affairs, monetary affairs, namely any 
kind of trade with securities, insurance, real estate affairs.
 
38 Telecommunications in financial affairs, data-
based transmission of programs and information about 
trade and the implementation of currency, interest and 
money transactions, securities, investments and other 
money transactions; providing and transmission of 
information and data in online services and in the 
Internet. 
 
42 Computer programming, in particular for the 
acquisition of securities, the conclusion of securities 
transactions or the brokerage of such transactions in the 
Internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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(111) Int.reg.nr: 0864249 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200511692 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.17 GB 2399543 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASTROL LABCHECK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CASTROL LABCHECK 

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

SWINDON, WILTSHIRE, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Analysis of chemicals and chemical 
preparations and substances; analysis of lubricant and 
fuel samples; diagnosis of wear rates, defects and faults 
in engines and machinery; diagnosis of the condition of 
engines and machinery; advisory services based upon 
the results of the aforementioned analysis and diagnosis; 
all in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0864321 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200511710 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KIRIN 

(730) Innehaver: 
 Kirin Beer KK, 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-

8288, TOKYO, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864371 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200511722 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Alfred Kärcher GmbH & Co KG, Alfred-Kärcher-Strasse 

28-40, 71364, WINNENDEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals for industrial purposes, in particular 
for preservation and phosphatization, for waste water 
treatment and to prevent calcification. 
 
3 Chemicals for cleaning. 
 
5 Chemicals for disinfection; chemicals for 
decontamination for hygienic purposes. 
 
6 Containers of metal for fresh water and drinking 
water and parts of these goods. 
 
7 Mechanical spraying, rinsing and cleaning 
apparatus and installations, in particular high pressure 
cleaning apparatus, steam cleaning and steam jet 
apparatus, particle jet apparatus, spray extraction 
apparatus, brushing machines, moisture suction 
apparatus, carpet brush suction apparatus, cleaning 
machines for hard surfaces and textile coverings, 
sweeping machines, apparatus for cleaning the inside of 
containers; vehicle washing installations; mechanical 
apparatus for removing preservatives from vehicles; 
washing machines and dishwashers; transportable 
washing machines; hydraulic machine controls; adapter 
kit for high pressure steam jet apparatus for degassing 
tanks; floor polishing apparatus and vacuum cleaners; 
vacuum cleaners for industrial purposes; parts of the 
aforementioned goods, in particular brushes, hoses, 
hand-operated spray guns, suction heads, spray nozzles, 
jet pipes, steam irons. 
 
9 Clothing for protection against accidents, 
irradiation, fire, biological and/or chemical substances; 
electric or electronic controls, including coin-operated 
electric or electronic controls; parts of the aforesaid 
goods. 
 
11 Drying apparatus, in particular for motor 
vehicles; body cleaning apparatus, namely body showers 
and body washing apparatus; refrigerating and heating 
apparatus and installations; water heaters; oil-powered 
thermal heaters; air heaters; apparatus for cooking; 
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cooking apparatus for mobile canteens; transportable 
laundry driers; drinking water and waste water treatment 
apparatus and installations; parts of the aforesaid goods. 
 
12 Vehicle trailers; haulage containers 
(superstructures) for land vehicles; parts of the aforesaid 
goods. 
 
20 Fresh water and drinking water tanks of non-
metallic materials; parts for the aforesaid goods. 
 
21 Hand-operated cleaning instruments for 
household and industrial use, in particular sweeping 
implements; hand-operated sprinkling devices; cooking 
utensils, non-electric; parts of the aforesaid goods. 
 
22 Shelter tents. 
 
37 Maintenance and repair of the aforementioned 
goods; cleaning and maintenance of motor vehicles; 
vehicle wash services, namely allowing the use of self-
service vehicle washing installations against payment. 
 
42 Technical testing of the aforementioned goods; 
design of installations and machines for solving cleaning 
and heat technology problems and technical consultancy 
relating thereto. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0864427 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200511732 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.03 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.22 DE 304 72 630.3/12 
(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: 
 Volkswagen AG, 38436, WOLFSBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or 

water and their parts included in this class including 
automobiles and their parts, engines for land vehicles, 
tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete 
vehicle wheels and their parts. 
 
28 Games and playthings including scale model 
vehicles, especially scale model automobiles and toy 
automobiles; gymnastic and sporting articles included in 
this class, playing cards, balls, plush toys, apparatus for 
games other than those adapted for use with external 
screens or monitors; automatic amusement machines; 
ornaments for Christmas trees (except illumination 
articles and confectionery); kaleidoscopes. 
 
37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and 
their parts and motors and their parts, including vehicle 
repair in the course of vehicle breakdown service; 
refinement and tuning of automobiles (included in this 
class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 28/06, 2006.07.10 
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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.: 232012 
(210) Søknadsnr.: 200503184 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

PURAL 
(730) Innehaver: 

 Gellyfeed AS, Postboks 1273 Pirsentret, 7462 
TRONDHEIM, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, NO
 Innsiger: 
 Purac biochem BV , Arkelsedijk 46, 4206AC 

GORINCHEM, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232041 
(210) Søknadsnr.: 200506502 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Nor-X Industry AS, Almestad, 6082 GURSKEN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Norske Skogindustrier ASA , Oksenøyveien 80, 1326 

LYSAKER, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232099 
(210) Søknadsnr.: 200508955 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

STRAWBERRIES & CHAMPAGNE
(730) Innehaver: 

 Victoria's Secret Stores Brand Management Inc, Four 
Limited Parkway, OH43068 REYNOLDSBURG, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) ,  

, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , Postboks 1600 

Vika, 0119 OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 232099 
(210) Søknadsnr.: 200508955 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

STRAWBERRIES & CHAMPAGNE
(730) Innehaver: 

 Victoria's Secret Stores Brand Management Inc, Four 
Limited Parkway, OH43068 REYNOLDSBURG, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 Institut National des Appellations d'Origine (INAO) ,  , FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA , Postboks 1600 

Vika, 0119 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232105 
(210) Søknadsnr.: 200507097 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

SOL DEL MEDITERRANEO 
(730) Innehaver: 

 La Baronia de Turis Coop V, Ctra. de Godelleta no. 22, 
46389 TURIS (VALENCIA), ES 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Miguel Torres SA , Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232157 
(210) Søknadsnr.: 200403616 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

VITALIFE 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 
Vevey, CH 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 AS Forma , Postboks 4644, Solfienberg, 0506 OSLO, NO
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 232173 
(210) Søknadsnr.: 200507602 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Ghassen Ben Moncef Ben Slimane, Aas-Wangsvei 1A, 
1613 FREDRIKSTAD, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Guccio Gucci SpA , Via Tornabuoni 73/R, 50123 

FIRENZE, IT 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232173 
(210) Søknadsnr.: 200507602 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Ghassen Ben Moncef Ben Slimane, Aas-Wangsvei 1A, 
1613 FREDRIKSTAD, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Grotto SPA , Via Ponte dei Granatieri 4, 36010 

CHIUPPANO (VICENZA), IT 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 232529 
(210) Søknadsnr.: 200507355 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.05.15 

(540) Gjengivelse av merket 

(730) Innehaver: 
 Hydropool Gruppen AS, Kjellstadveien 5, 3400 LIER, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Hydropool Gruppen AS , Kjellstadveien 5,3400 LIER, NO 
 Innsiger: 
 Norsk Hydro ASA , 0240 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 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.: 179137 
(210) Søknadsnr.: 19946616 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
1997.02.24 

(540) Gjengivelse av merket 

Action 
(730) Innehaver: 

 Action International ApS 
Tuborg Boulevard 10 
DK-2900 Hellerup 
DK 

 Innsiger: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er avvist av annen avdeling. Første avdelings 

avgjørelse oppheves. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0728090 
(210) Søknadsnr.: 200003403 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2000.11.06 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(730) Innehaver: 

 Gizeh Raucherbedarf GmbH, Bunsenstr. 12, D-51647 
Gummersbach, DE 

 Innsiger: 
 J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS , Postboks 6630 

Etterstad, 0607 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er avvist av annen avdeling. Første avdelings 

avgjørelse oppheves. 
  

 
(111) Reg.nr.: 228222 
(210) Søknadsnr.: 200409513 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2005.09.26 
 

(540) Gjengivelse av merket 

INGARDA 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 
New York, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, NO 
 Innsiger: 
 AstraZeneca AB , 15185 SÖDERTÄLJE, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0749773 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200309126  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Greiner Holding AG 
Greinerstrasse 70 
A-4550 Kremsmünster 
AT 

( 7 4 0 ) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS 
Postboks 2003 Vika 
0125 OSLO 
NO 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
7 Machines and machine tools for the 
processing of plastics, especially deep drawing 
machines, stretch-forming and/or blow-ramming 
moulding machines, blown film producing machines, 
compression-moulding machines. 
 
10 Apparatus for sampling chemical and 
physiological fluids, serological and biochemical test 
readers, especially for microtest plates and HLA 
serology; laboratory hand-held and hand-operated 
apparatus for simultaneously dosing several liquids as 
well as plates for collecting reagents for analyzing 
medical, veterinary or pharmaceutical products; 
automatic apparatus for simultaneously dosing fluids as 
well as reagent plates for analyzing medical, veterinary 
or pharmaceutical products; automatic apparatus using 
microscopic test plates for simultaneously dosing 
reagents as well as reagent plates for analyzing 
medical, veterinary or pharmaceutical products, 
apparatus for collecting, processing and handling 
chemical or physiological liquid samples, in particular 
capillary tubes and cups, vessels for analysis, namely 
microscopic test plates, microscopic test strips, capillary 
tubes and ladles, made of plastic and used for 
immunoassay, capillary reagent tubes, cups for 
microscopic animals, strips for cups for microscopic 
animals with many cups; medical apparatus for 
collecting blood; medical apparatus; medical 
instruments, apparatus for taking blood, apparatus for 
blood analysis, needles for medical purposes, 
especially for taking blood, capillary tube stands, 
especially for capillary tubes with a vacuum inner 
section, capillary tubes for blood, capillary tubes closed 
by a rubber cap and comprising an inner vacuum 
section, especially for blood; capillary drainage tubes, 
drainage tubes and cannulae for medical and/or clinical 
purposes, closing caps for vacuum-sealed containers 
for blood, especially capillary tubes for receiving blood; 
capillary tubes for suction drainage using drainage 
tubes and canulae for medical and clinical purposes; 
medical apparatus for collecting blood, capillary tubes, 
receptacles, analysis plates for isolating nucleic acids, 
proteins, oligonucleotides polynucleotides and/or 
mononucleotides found in the blood; construction parts 
temporarily stored in capillary tubes, vessels, sample 
receptacles intended for holding nucleic acid, DNA 
and/or RNA; automatic dosage apparatus for microtest 
plates for simultaneously dosing fluids and/or reagents 
as well as plates for receiving reagents for veterinary, 
medical or pharmaceutical product analysis; capillary 
tubes and plates for laboratory use, namely capillary 
reagent tubes, capillary tubes for samples, flat-bottom 
laboratory vessels, test vessels for special analyses, 
basins, pipettes, pipette tips, culture vessels, 
instruments for swab tests, receptacles for feces, 
vessels for sputa, sample glasses, Petri dishes, bottles 
for tissue cultures, plates for macrophage migration 

tests, tissue culture chambers as plugged glasses, 
disposable vessels for cell mass culture, plates for 
carrying out haemagglutination tests, small bottles of 
plastic materials with impervious closures for pipetting 
liquid agents, plates for microtests for use during 
immunological, viral tests and during cell culture testing, 
plates for cell cultures, carrier frames for microtest 
plates, filling apparatus for microtest plates, sealing 
caps (not of metal) for blood collection receptacles 
which can be emptied, especially capillary tubes for 
blood sampling; all the aforesaid products are for 
medical use. 
 
16 Bags, sleeves and sachets for packaging 
and/or packaging sheets of paper and plastic materials 
and/or of regenerated cellulose, all the aforementioned 
products made without fluorinated hydrocarbon and not 
emitting any fluorinated hydrocarbon during their 
manufacture; packaging containers of cardboard or 
paper, separating slides of cardboard or paper to be 
placed on packaging containers; stands or pallets of 
cardboard or paper, particularly for packaging 
containers, for holding pipette tips, capillary tube 
stands, capillary tubes, test tubes or cannulae while 
separating them and positioning them (excluding those 
intended for medical use); artificial textile fibers, 
sachets, sleeves and bags for packaging made of paper 
or plastic; all the aforementioned products being 
manufactured without using fluorinated hydrocarbon. 
 
21 Plastic cups, plastic bottles for beverages and 
foodstuffs. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 28/06/96, 2006.07.10 
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( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0810280 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200309801  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Vital Petfood Group A/S 
Birkegaardsvej 3 
8361 HASSELAGER 
DK 

( 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. 
 
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
 
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 Whips, products for animals made of leather, 
imitations of leather, animal skins and hides except 
cases and bags. 
 
28 Games and playthings for animals. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 28/06/96, 2006.07.10 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0834012 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200603431  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Schneidersöhne Deutschland GmbH & Co KG 
Gehrnstraße 7-11 
76275 ETTLINGEN 
DE 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
16 Paper, cardboard and goods made thereof 
(included in this class); paper and plastic packaging 
material included in this class, printable plastic 
(adhesive and/or extensible) sheets and films, 
regenerated cellulose or viscose for packaging. 
 
17 Printable plastic films, regenerated cellulose 
or viscose other than for packaging. 
 
41 Training; ongoing training, editing and 
publishing of books and printed matter; arranging and 
conducting of seminars. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 28/06/96, 2006.07.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0835900 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200412212  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Skoda Auto AS 
Tr Václava Klementa 869 
29360 MLADÁ BOLESLAV 
CZ 

( 5 1 1 ) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
12 Land vehicles and their parts; internal 
combustion engines for land vehicles, all afore-
mentioned goods not for household appliances 
irrespective of their field of use, e.g. cars. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 28/06/96, 2006.07.10 
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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.: 169549 
(151) Reg.dato: 1995.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.28 

(210) Søknadsnr: 19914070 
(220) Inndato: 1991.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

CULLMANN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

9 Optiske apparater og instrumenter; optiske 
luper, kikkerter, mikroskoper og forstørrelsesapparater 
(fotografering); apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; projeksjonsapparater, 
projeksjonsskjermer og fjernsynsmonitorer; apparater til 
betraktning av film, filmkameraer og fotografiapparater, 
samt deler til slike, nemlig blendere, filtre for kameralinser 
og objektiver; stativer for foto-, film og videokameraer, 
deler til slike stativer (ikke opptatt i andre klasser) nemlig 
koblingstykker, bevegelige stativhoder festeanordninger, 
hurtigkoblinger, føtter med bevegelige kuleledd og vatere 
for korrekt oppstilling av kamera og stativer; håndtak og 
bæreinnretninger spesielt tilpasset forannevnte stativer, 
bære- og beredskapsvesker og kofferter (for 
fotografiapparater), håndlenker, nakkekjeder og remmer 
spesielt tilpasset for bruk med fotografiapparater; film og 
videokamerastativer med hjul samt deler til slike (ikke 
opptatt i andre klasser); fjern- og trekkutløsere, 
elektroniske blitzapparater og blitzpærer for 
fotografiapparater; lysmålere; elektriske akkumulatorer og 
batterier; apparater til ladning og utladning; innspilte 
magnetbånd og andre databærere; apparater til kutting 
av papir og kunststoff-folier til bruk ved fotografering; 
kutte- og redigeringsapparater for film, presse og 
klebeapparater for spleising av fotografisk film; elektriske 
kabler og ledninger; stikkontakter, stikkontaktforbindelser; 
glassfiber- og optiske fiberledning; apparater til 
bearbeiding av video- og/eller lydopptak, nemlig 
elektroniske redigeringsapparater, tekstmaskiner for 
fjernsyn, film og video; radio og TV-antenner; 
antenneforsterkere og filtre; fjernstyringsinnretninger for å 
dreie bevegelige antenner; mikrofoner; høytalere; 
hodetelefoner, forsterkere, elektriske sjaltere. 
 
11 Belysningslamper for bruk ved film-, fotografi- 
og videoopptak og deler til slike (ikke opptatt i andre 
klasser), lamper for belysning 

  
 
(111) Reg.nr.: 232012 
(151) Reg.dato: 2006.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.20 

(210) Søknadsnr: 200503184 
(220) Inndato: 2005.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURAL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

1 Konserveringsmidler for næringsmidler. 
 
31 Næringsmidler for dyr og fisk. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 226332 
(151) Reg.Dato.: 2005.04.15 
  
 
(111) Reg.nr.: 7626 
(151) Reg.Dato.: 1920.03.13 
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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.: 109102, 165708 
(730) Tidligere innehaver: 
 Metzeler Automotive Profiles GmbH, Lindau, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126 MILANO, 

IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 112618, 162770 
(730) Tidligere innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 

0114 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126087 
(730) Tidligere innehaver: 
 Knut Solberg Reigstad Dalekvam, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Topaz AS, Fabrikkgata 10, 3830 ULEFOSS, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126205 
(730) Tidligere innehaver: 
 Comwood AB, Bygdsiljum, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Martinson Group AB, Box 340, 93021 BYGDISLJUM, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 126638 
(730) Tidligere innehaver: 
 Charal SA, 1 Place des Prairies, F-49300 Cholet, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Charal SAS, 1, Place de Prairies, 49300 CHOLET, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 133534 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jemo-Pharm Holding ApS, Slege, DK 
(740) Ny Innehaver: 
 Jemo-pharm A/S, Hasselvej 1, 4780 STEGE, DK 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 136889, 167502 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alcatel CIT, Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Alcatel Alenia Space, 12, rue de la Baume, 75008 

PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 137045 
(730) Tidligere innehaver: 
 Olav Bø Lommedalen, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Norgården AS, Lommedalsveien 281, 1350 

LOMMEDALEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 146042 
(730) Tidligere innehaver: 
 Microtherm International Ltd, Arrow Brook Road 1, 

CH491SX UPTON, WIRRAL, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Microtherm (GB) Ltd, 1 Arrowe Brooke Road, CH491SX 

UPTON, WIRRAL, CHESTER, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 158375 
(730) Tidligere innehaver: 
 Huhtamaki Finance BV, Burgemeester Rijinderslaan 26, 

NL-1180 AA  Amstelveen, NL 
(740) Ny Innehaver: 
 Gubor Feinste Schokolade GmbH, Gutenbergring 60, 

22848 NORDERSTEDT, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161521 
(730) Tidligere innehaver: 
 Domicil International Pte. Ltd, 11 Gul Circle, 629567 

SINGAPORE, SG 
(740) Ny Innehaver: 
 Domicil Pte. Ltd, 11 Gul Circle, 629567 SINGAPORE, SG
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 

5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171302 
(730) Tidligere innehaver: 
 Elektroskandia AS, Postboks 205 Alnabru, 0614 Oslo, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 El-Proffen AS, Elvegaten 4, 4610 KRISTIANSAND S, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND 

S, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172812 
(730) Tidligere innehaver: 
 Lancaster Group AG, Ludwig-Bertram-Strasse 8+10, D-

67059 Ludwigshafen, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Lancaster Group GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8+10, 

67059 LUDWIGSHAFEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 174114 
(730) Tidligere innehaver: 
 Telecom Finland OY, Pl 106, SF-00510 Helsingfors, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 TeliaSonera Finland OYJ, Teollisuuskatu 15, 00510 

HELSINGFORS, FI 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174436 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pay TV Properties Limited VADUZ, LI 
(740) Ny Innehaver: 
 Canal + Europe BV, Laapersveld 75, 1213 VB 

HILVERSUM, NL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174947, 174948 
(730) Tidligere innehaver: 
 Metzeler Reifen GmbH, Gneisenaustrasse 15, 8000 

München 50, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126 MILANO, 

IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175107 
(730) Tidligere innehaver: 
 Discovery Enterprise SpA, Pieve Tesino (Localita' 

Coldane), 38050 TRENTO, IT 
(740) Ny Innehaver: 
 Bailo SrL, Località Coldané, Pieve Tesino, 38050 

TRENTO, IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175400 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rexair INC, MI TROY, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Rexair LLC, 50 W.Big Beaer Road, Suite 350, MI48084 

TROY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175464 
(730) Tidligere innehaver: 
 R.B.R., SA, Paris, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Roche Bobois International SA, 18, rue de Lyon, 75012 

PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 175517 
(730) Tidligere innehaver: 
 Bausch & Lomb Inc, One Lincoln First Square, NY14604-

0054 ROCHESTER, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, 

NY14604-2701 ROCHESTER, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 175677 
(730) Tidligere innehaver: 
 Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Arcus AS, Haslevangen 16, 0579 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176076 
(730) Tidligere innehaver: 
 Assidomän Scandisack AS Moss, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Total Packaging AS, Postboks 428, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176084 
(730) Tidligere innehaver: 
 Project Software & Development INC, Cambridge, MA, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 MRO Software Inc, 100 Crosby Drive, MA01730 

BEDFORD, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176301 
(730) Tidligere innehaver: 
 KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (trading as 

SEIKO CORPORATION), Tokyo, JP 
(740) Ny Innehaver: 
 Seiko KK (trading as Seiko Corporation), 5-11, Ginza 4-

chome, Chuo-ku TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176339 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sutter Home Winery Inc, P O Box 248, ca94574 

ST.HELENA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sutter Home Winery Inc, 100 St.Helena Highway South, 

CA94574 ST.HELENA, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 177061 
(730) Tidligere innehaver: 
 Eurexim AS Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nor-Frost AS, Økern Torgvei 3, 0580 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 177363, 207749, 196399, 200050, 200497, 

200007, 228190 
(730) Tidligere innehaver: 
 Norsk Gjenvinning AS, Postboks 153 Økern, 0509 Oslo, 

NO 
Norsk Gjenvinning ASA, Postboks 153 Økern, 0509 
OSLO, NO 

(740) Ny Innehaver: 
 Veolia Miljø AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 178705 
(730) Tidligere innehaver: 
 Meadox Medical Inc, 112 Bauer Drive, Oakland, NJ, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Boston Scientific Wayne Corp, NJ OAKLAND, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 180316 
(730) Tidligere innehaver: 
 SPORTS DIRECT LIMITED, Redhill, Surrey, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Power Gym Ltd, 12 Gleneagles Court, Brighton Road, 

RH106AD CRAWLEY, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 192596 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hungarovin Borgazdasági Kombinát Rt, Budapest, HU 
(740) Ny Innehaver: 
 Hungarovin Borászati Korlátolt Felelösségü Társaság, 

Háros u.2-6, 1222 BUDAPEST, HU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 197287 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kulturbrygg AS, Postboks 600, 5701 Voss, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Olav Wangensten, Elvebakken, 2920 LEIRA I VALDRES, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Kulturbrygg AS, Postboks 600, 5701 Voss, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 202893 
(730) Tidligere innehaver: 
 Baumatic Ltd, Baumatic Buildings, 6 Bennet Road, 

Reading, Berkshire RG2 0QX, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Enzo Balestrazzi, okr.Jablonec nad Nisou, 46831 MALA 

SKALA 211, CZ 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 205403 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hvidsten Holding AS, Kirkegt. 5, 0153 Oslo, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Hvidsten Eiendom AS, Inkognitogaten 26, 0256 OSLO, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 210549 
(730) Tidligere innehaver: 
 Kåre Hagen Byggelederfirma AS, Arnstein Arnebergsvei 

30, 1366 Lysaker, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Kåre Hagen AS, Vollsveien 13C, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 217257 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nidar AS, Postboks 4483 Nydalen, 0403 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 22300, 141615, 147124, 159125 
(730) Tidligere innehaver: 
 Buttress BV, Vleutensevaart 100, 3532AD UTRECHT, NL
(740) Ny Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 233607 
(730) Tidligere innehaver: 
 Natre Invest AS, Postboks 2077, 3255 LARVIK, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Natre Holding AS, Postboks 2077, 3255 LARVIK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 55897, 55185, 57226, 138221 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cuno INC, Meriden, CT, US 
(740) Ny Innehaver: 
 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 

ST.PAUL, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 78702, 91587, 227775 
(730) Tidligere innehaver: 
 MFI UK Ltd, Southon House, 333 The Hyde Edgware 

Road, NW96TD COLINDALE, LONDON, GB 
MFI UK Ltd, South House 333 The Hyde, Edgware Road, 
Colindale, NW96TD LONDON, GB 

(740) Ny Innehaver: 
 SA Hygena Cuisines, Parc Unexpo Epinette, 350 Rue 

des Clauwiers - BP 106, 59471 SECLIN, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 78808 
(730) Tidligere innehaver: 
 Alcatel STK ASA, Postboks 60 Økern, 0508 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nexans Norway AS, Postboks 6450 Etterstad, 0605 

OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 98235 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pirelli Reifunwerke GmbH, Breuberg (Odenwald), DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, 20126 MILANO, 

IT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 
 
(210) Søknadsr: 30878 
(111) Reg. nr. /  

Int. reg. nr: 
26110 

(730) Innehaver : Xella Porenbeton Holding GmbH, 
Hornstrasse 3, MÜNCHEN, 80797, 
DE 

(740) Fullmektig for 
innehaver: 

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

(791) Lisenstager: H+H Siporex Oy 
00720 HELSINKI 
FI 

 Lisenstagers 
fullmektig: 

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

(793) Lisensvilkårene 
 Varer / tjenester som omfattes: 

Hele varefortegnelsen 
 Kategori: Ikke eksklusiv 
 Lisens inngått: 2006/06/19  
   
 
 
 



 endringer i navn og adresser 2006.07.10 - 28/06

 

136 
 

Endringer i navn og adresser 
 
Endring av navn på innehaver, lisenstager eller fullmektig, jf. Varemerkeforskriften § 29. 
Endringen er foretatt i alle saker tilknyttet kunden. 
 
 
(730) Tidligere navn: 

Georgia-Pacific SarL, 3, boulevard Royal, 2449 
LUXEMBOURG, LU 

(730) Nytt navn: 
Georgia-Pacific SarL, 25 Route d'Esch-L, 1470 
LUXEMBOURG, LU 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Rollins Hudig Hall (Scandinavia) Holding A/S, 
København, DK 

(730) Nytt navn: 
Aon Grieg AS, Vollsveien 4, 1324 LYSAKER, NO 

  
 
(730) Tidligere navn: 

Wiggler AB, Box 2015, 44402 STENUNGSUND, SE 
(730) Nytt navn: 

Wiggler AB, Brålandsvägen 13, 44460 STORA HÖGA, 
SE 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 121113 
(210) Søknadsnr.: 19842589 
(730) Innehaver: Trussardi SpA, 4, Piazza Duse, I-

20122 Milano, IT 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 125119 
(210) Søknadsnr.: 19841954 
(730) Innehaver: Guangdong Foodstuffs Import & 

Export (Group) Corp, No. 2 Dong Hu 
West Road GUANGZHOU, CN 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 125252 
(210) Søknadsnr.: 19852379 
(730) Innehaver: Cray Valley Kunstharze GmbH, 

Tönisvorst, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 125505 
(210) Søknadsnr.: 19841197 
(730) Innehaver: Xerox Corp, 800 Long Ridge Road,  

P.O. Box 1600, CT06904 
STAMFORD, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 126212 
(210) Søknadsnr.: 19853744 
(730) Innehaver: Oxycal LAB INC, 533 Madison 

Avenue, Prescott, AZ 86301, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 126489 
(210) Søknadsnr.: 19851757 
(730) Innehaver: William Prym GmbH & Co KG, 130, 

Zweifallerstrasse, D-5224 Stolberg, 
DE 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 137045 
(210) Søknadsnr.: 19874195 
(730) Innehaver: Norgården AS, Lommedalsveien 

281, 1350 LOMMEDALEN, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 138680 
(210) Søknadsnr.: 19883852 
(730) Innehaver: The Thai Silk CO, LTD, Bangkok, 

TH 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 158375 
(210) Søknadsnr.: 19922598 
(730) Innehaver: Gubor Feinste Schokolade GmbH, 

Gutenbergring 60, 22848 
NORDERSTEDT, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 164424 
(210) Søknadsnr.: 19933521 
(730) Innehaver: Bain & Co Inc, 131 Dartmouth 

Street, MA02116 BOSTON, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 171095 
(210) Søknadsnr.: 19944272 
(730) Innehaver: Qualcomm Inc, 6455 Lusk 

Boulevard, San Diego, CA 92121-
2779, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174815 
(210) Søknadsnr.: 19933849 
(730) Innehaver: Georgia-Pacific SarL 

25 Route d'Esch-L 
1470 LUXEMBOURG 
LU 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174827 
(210) Søknadsnr.: 19942636 
(730) Innehaver: Guerlain SA, 68, avenue des 

Champs-Élysées, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 174895 
(210) Søknadsnr.: 19951261 
(730) Innehaver: Cadbury Beverages Delaware Inc, 

220 White Plains Road, Tarrytown, 
NY 10591, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 175047 
(210) Søknadsnr.: 19943131, 19953918 
(730) Innehaver: LRC Products Ltd, 35 New Bridge 

Street, EC4V6BW LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 175556 
(210) Søknadsnr.: 19951987 
(730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, 

avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS, FR 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176010 
(210) Søknadsnr.: 19952875 
(730) Innehaver: COLART INTERNATIONAL (société 

anonyme), Le Mans, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176189 
(210) Søknadsnr.: 19926294 
(730) Innehaver: Concurrent Computer Corporation, 

Oceanport, NJ, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176301 
(210) Søknadsnr.: 19944249 
(730) Innehaver: Seiko KK (trading as Seiko 

Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176360 
(210) Søknadsnr.: 19952718 
(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 

Zeppelinallee 47, 60487 
FRANKFURT AM MAIN, DE 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176413 
(210) Søknadsnr.: 19953297, 19954710 
(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter 

Parkway, Law Dept., Building 2-2E, 
IL60015-4633 DEERFIELD, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176464 
(210) Søknadsnr.: 19946933 
(730) Innehaver: Controlled Therapeutics (Scotland) 

Limited, East Kilbride, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 176497 
(210) Søknadsnr.: 19953506 
(730) Innehaver: Street One GmbH, Hunäusstrasse 5, 

29227 CELLE, DE 
(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 

1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176747 
(210) Søknadsnr.: 19954743 
(730) Innehaver: Del Monte Corporation, One Market 

@ The Landmark, San Francisco, 
CA 94105, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 189053 
(210) Søknadsnr.: 19967134 
(730) Innehaver: Mövenpick-Holding, Luzernerstrasse 

9, 6330 CHAM, CH 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 193026 
(210) Søknadsnr.: 19978517 
(730) Innehaver: Canal Digital AS, Snarøyveien 30, 

1331 FORNEBU, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203988 
(210) Søknadsnr.: 199913266 
(730) Innehaver: Ewos Innovation AS, Postboks 23, 

4335 DIRDAL, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217257 
(210) Søknadsnr.: 200204386 
(730) Innehaver: Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 138221 
(210) Søknadsnr.: 68495, 68496, 70117, 19871484 
(730) Innehaver: 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson 

Road, MN55144 ST.PAUL, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 69912 
(210) Søknadsnr.: 88708 
(730) Innehaver: SPEYSIDE DISTILLERY COMPANY 

LIMITED, Glasgow, Skottland, GB 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 126523 
(210) Søknadsnr.: 89090, 19854278 
(730) Innehaver: C.R. Bard INC, Murray Hill, NJ, US 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 227775 
(210) Søknadsnr.: 100525, 117595, 200407019 
(730) Innehaver: SA Hygena Cuisines, Parc Unexpo 

Epinette, 350 Rue des Clauwiers - 
BP 106, 59471 SECLIN, FR 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 

(111) Reg.nr.: 96658 
(210) Søknadsnr.: 123284 
(730) Innehaver: Hospira Inc, 275 N.Field Drive, Dept. 

NLEG, Bldg.H-1, IL60045-2579 
LAKE FOREST, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
 
125696 2016.07.03 

125881 2016.07.31 

125988 2016.08.07 

126000 2016.08.07 

126472 2016.09.18 

126696 2016.10.16 

127953 2017.02.19 

128153 2017.03.19 

171538 2016.03.14 

174234 2016.06.13 

174545 2016.06.27 

174546 2016.06.27 

174547 2016.06.27 

174617 2016.06.27 

174670 2016.06.27 

174842 2016.07.04 

174843 2016.07.04 

174909 2016.07.04 

174946 2016.07.04 

174989 2016.07.04 

175157 2016.07.11 

175310 2016.07.11 

175364 2016.07.18 

175378 2016.07.18 

175388 2016.07.18 

175423 2016.07.18 

175496 2016.07.18 

175575 2016.07.18 

175576 2016.07.18 

175577 2016.07.18 

175602 2016.07.18 

175851 2016.07.25 

175865 2016.07.25 

176105 2016.08.08 

176126 2016.08.08 

176132 2016.08.08 

176133 2016.08.08 

176222 2016.08.15 

176341 2016.08.22 

176465 2016.08.29 

176476 2016.08.29 

176500 2016.08.29 

177027 2016.10.03 

177730 2016.10.31 

179450 2017.01.30 

69378 2016.07.05 

70026 2016.09.15 

70101 2016.09.22 

96950 2016.07.15 

97094 2016.08.26 

98115 2016.09.30 
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Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0192699 0192968 0313314 0421958 0423387 0423401 
0640789 0654705 0654746 0655578 0655909 0655912 
0656113 0656392 0656394 0656456 0656736 0656738 
0656739 0657169 0658011 0658687 0659116 0659312 
0660095 0660747 0661159 0662595 0666096 0668122 
0668562 0657760 0192768 0313167 0423403 0502863 
0654707 0655115 0655620 0655869 0657160 0657379 
0657715 0658378 0658909 0660075 0660077 0670139 
0422843 0503377 0503858 0503933 0657017 0657119 
0657182 0657183 0657185 0657371 0657553 0657565 
0657583 0657669 0657998 0658012 0658165 0658368 
0658369 0659164 0659165 0660342 0660343 0660344 
0660481 0660482 0660483 0660564 0661352 0661983 
0664252 0664557 0668243 0669020 0312803 0422688 
0654970 0655099 0656466 0656566 0656829 0656840 
0657179 0657194 0657273 0657378 0657500 0657740 
0658005 0658122 0660346 0661262 0662378 0663258 
0664558 0668220 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0646239 0647430 0651735 0648299 0657981 0500910 
0649344 0647335 0649265 0499065 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0846778 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 01/06 ble det kunngjort en 
overdragelse i reg.nr. 218690 (200202651). Denne 
overdragelsen er ugyldig. 
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