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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.: 234198 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200411672 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONDEKORV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BONDEKORV 

(730) Innehaver: 
 Voss Kjøttindustri AS ,  Vossestrand, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234199 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514748 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

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

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

tilberedelse av drikker; ikke-alkoholholdige 
coctailblandinger; margarita blandinger. 
 
33 Tequila; tequila likør og alkoholholdige 
coctailblandinger med tequila. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234200 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200513757 
(220) Inndato: 2005.12.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SONAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SONAR 

(730) Innehaver: 
 Rockfon A/S , Hovedgaden 501, 2640 HEDEHUSENE, 

DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Isolasjonsmaterialer mot varme, kulde, brann 

og lyd og lydisolerende materialer for 
lydisolering/lydregulering 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall) 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234201 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514750 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRALLIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRALLIANCE 

(730) Innehaver: 
 Tralliance Corp , 220 Fifth Avenue, NY10001 NEW 

YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Systematisering av informasjon i 

computerdatabaser inneholdende domenenavn og 
administrering av dataarkiver inneholdende domenenavn.
 
39 On-line informasjon innenfor området global 
reisevirksomhet og turisme. 
 
42 Registrering av domenenavn for identifisering 
av brukere innenfor et sponset top-nivå-domene for å 
bidra til global reisevirksomhet og turist-industri; data-og 
internett-relaterte konsulent-tjenester i form av tjenester 
vedrørende registrering av domenenavn. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234202 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200512018 
(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:  
 s 

(730) Innehaver: 
 Spitzbergen Nordic AS , Dronningensgate 15, 4610 

KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: 

 Deloitte Advokatfirma DA , Postboks 347 Skøyen, 0213 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Solbriller; bekledning og beskyttelse mot ild; 

ulykker, stråling og brann; svømmebelter; 
beskyttelseshjelmer for sport; briller for sport; 
dykkerutstyr; kikkerter; livredningsutstyr; lommeradio; 
svømmevester; brilleetuier; snøbrettbriller. 
 
14 Ur; arbåndsur; klokkeremmer; etuier for ur; 
smykker, herunder halskjeder. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg; bukser; 
dongeribukser (jeans); T-skjorter; gamasjer; gensere; 
hansker; hodebånd; jakker; klær for gymnastikk; regntøy; 
skistøvler; skjerf; sokker; sportssko; strømper og 
undertøy av svetteabsorberende materiale; våtdrakter for 
vannsport.  
 
28 Gymnastikk og sportsartikler og deler dertil; 
fiskeredskaper; utstyr til sport; hansker for sportsbruk; 
ski, snøbrett; skøyter; surfebrett; seilbrett; rullebrett; 
stasjonære treningssykler; truger; vannski; vannbrett; 
surfedrage (kite); kitebrett; vannsportringer; bindinger; 
utstyr til preparering av brett og bindinger; tauverk for 
seilbrett; vatteringsinnretninger (deler av sportsklær). 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234203 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200411661 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORGINAL RED CIGARETTES LUCKY STRIKE IT'S 

TOASTED 
(730) Innehaver: 

 British American Tobacco (Brands) Inc , 103 Foulk Road, 
DE19803 WILMINGTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for 
røykere, ligthere, fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234204 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200411662 
(220) Inndato: 2004.11.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORGINAL SILVER LUCKY STRIKE CIGARETTES 

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Inc , 103 Foulk Road, 

DE19803 WILMINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for 

røykere, ligthere, fyrstikker. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234205 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200508167 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.23 SE 0504654 
(540) Gjengivelse av merket: 

IFÖ SENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IFÖ SENSE 

(730) Innehaver: 
 Ifö Sanitär AB , Box 140, 29522 BROMÖLLA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater for oppvarming, damping, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære 
formål, herunder innbefattet håndfat og vaskeservant, 
badeinnstallasjoner, badekar, bidéer, dusjer, 
dusjkabinetter, dusjvegger, toaletter, (vannklosetter); 
flyttbare toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, 
vannspylingsanordninger, spyletanker, badstuer, 
badstuinnstallasjoner, vannledninger, blandekraner for 
vannledninger, rørledningskraner og 
rørledningsapparater for sanitære innstallasjoner samt 
deler og tilbehør til ovennevnte varer. 
 
20 Møbler og deler samt tilbehør til møbler 
særskilt innbefattet men ikke begrenset til 
baderomsmøbler, underskap til vaskeservanter, 
veggskap til baderom, høyskap til baderom, overskap for 
baderom, speil. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234206 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200508166 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.23 SE 0504655 
(540) Gjengivelse av merket: 

IFÖ SENSE ART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IFÖ SENSE ART 

(730) Innehaver: 
 Ifö Sanitär AB , Box 140, 29522 BROMÖLLA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft , Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Apparater for oppvarming, damping, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære 
formål, herunder innbefattet håndfat og vaskeservant, 
badeinnstallasjoner, badekar, bidéer, dusjer, 
dusjkabinetter, dusjvegger, toaletter, (vannklosetter); 
flyttbare toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, 
vannspylingsanordninger, spyletanker, badstuer, 
badstuinnstallasjoner, vannledninger, blandekraner for 
vannledninger, rørledningskraner og 
rørledningsapparater for sanitære innstallasjoner samt 
deler og tilbehør til ovennevnte varer. 
 
20 Møbler og deler samt tilbehør til møbler 
særskilt innbefattet men ikke begrenset til 
baderomsmøbler, underskap til vaskeservanter, 
veggskap til baderom, høyskap til baderom, overskap for 
baderom, speil. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234207 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200512014 
(220) Inndato: 2005.11.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTUITION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTUITION 

(730) Innehaver: 
 AB Electrolux , Sankt Göransgatan 143, 10545 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vaskemaskiner, sentrifuger, tørketromler, 

valser (maskiner), strykemaskiner, 
flekkbehandlingsmaskin, oppvaskmaskiner, miksere 
(blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for 
bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner. 
 
11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, 
mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og 
apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for 
innbygging, vannrenseapparater, vannkokere, tørkeskap, 
elektriske kaffebryggemaskiner, luftrensere, luftfuktere, 
brødristere, elektriske vaffeljern, kjøledisker, 
tørkeapparater og installasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234208 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200512025 
(220) Inndato: 2005.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NETTBY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NETTBY 

(730) Innehaver: 
 Fredrik Hauan Kristiansen, Utmarkveien 11, 0689 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjon. 
 
41 Utdannelsevirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil. Utvikling av 
dataprogrammer.Internetttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234209 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200513761 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OUTMAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OUTMAX 

(730) Innehaver: 
 VM Heikkinen AB , Högberget 49, 78040 MOCKFJÄRD, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS , Postboks 294 
Bragernes, 3001 DRAMMEN, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234210 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200513772 
(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:  
 Tequila Reserva 1800 Silver 

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

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige cocktail 
blandinger 
 
33 Alkoholholdige drikker, alkoholholdige cocktail 
blandinger; tequila 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234211 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200507170 
(220) Inndato: 2005.08.01 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.31 US 78/556,724 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 V28 

(730) Innehaver: 
 Milwaukee Electric Tool Corp , 13135 West Lisbon Road, 

WI53005-2550 BROOKFIELD, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Vedlikeholds- og motordrevne verktøy, nemlig 

hammerdriller, båndsager, sirkelsager, oscillerende 
sager, slagnøkler, roterende hammere og 
festinnretninger dertil solgt individuelt eller sammen som 
en enhet. 
 
9 Radioer, batterier og batteriladere. 
 
11 Lommelykter og blinklys. 
 
25 Skjorter, jakker og hatter og luer. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234212 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200513774 
(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:  
 Tequila Reserva 1800 Reposado 

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

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

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige cocktail 
blandinger 
 
33 Alkoholholdige drikker, alkoholholdige cocktail 
blandinger; tequila 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234213 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514093 
(220) Inndato: 2005.12.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ECEO 

(730) Innehaver: 
 Pharmacia & Upjohn Company LLC , 100 Route 206 

North, NJ07977 PEAPACK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater til medisinske formål 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234214 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200504961 
(220) Inndato: 2005.05.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREEVENTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FREEVENTS 

(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:  
 2 Tonerinnsatser og -patroner. 

 
9 Elektroniske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater, telekommunikasjonsinnretninger og -
utstyr; apparater, innretninger, instrumenter og utstyr for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
elektriske databehandlingsapparater og -innretninger; 
skannere; magnetiske databærere, opptaksplater og 
grammofonplater; kabler; vesker, bærevesker, kofferter 
og etuier for datamaskiner, bærbare datamaskiner, 
telefoner; CD-er; printere for bruk med datamaskiner; 
kalkulatormaskiner; dikteringsmaskiner; grammofoner; 
høyttalere; hodetelefoner; fjernsyns-, radio- og 
videoapparater og -innretninger; personlige 
videoopptakere, personlige videospillere; klokkeradioer; 
lydkassett- og lydplate-/lyddiskspillere; MP3-spillere, 
MP3-spillere til bruk i bil; strykejern; kameraer; bærbare 
videokameraer; digitale, bærbare videokameraer, DVD-
videokameraer (bærbare); tripoder (kamerastativer); 
blitsapparater; digitale kameraer; tilleggsutstyr til digitale 
kameraer; batterier; linser; datahardware og 
datasoftware; spill, periferiutstyr og printere; 
tekstbehandlere; faksmaskiner; telefoner; mobiltelefoner; 
trådløse telefoner; fotokopimaskiner; 
telefonsvarermaskiner; satellittmottakere; modemer; 
personsøkere og personsøkeutstyr; elektroniske 
planleggere; datakodede kort; kommunikasjonssoftware; 
elektroniske publikasjoner; datasoftware og 
telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for 
muliggjøring av tilkobling til databaser og internett; 
faststoff-lagringsmedia, PC-digitale media; PC-disketter; 
CD-R-media; DVD-media; minidiskmedia; disker, plater 
og disketter, bånd, kassetter, videoer og andre media 
som inneholder, eller for opptak av lyd, bilder, software 
og informasjon; lojalitetskort; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; dataperiferiutstyr tilpasset for betjening 
ved tilkobling til magnetiske databærere for 
datamaskiner; deler og tilbehør for forannevnte varer; 
musematter; håndleddstøtter og -hvilere; 
diskettlagringsbokser. 
 
16 Papir, papp, kartong og varer laget av disse 
materialer, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; 
skrivesaker og papirvarer; bøker, magasiner, blader, 
brosjyrer, pamfletter og flyveblader, samt kataloger; 
instruksjons- og opplæringsmaterialer; lojalitetskort; papir 
for kopimaskiner, printerpapir, papir for blekkskrivere; 
fotografier; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt 
møbler); plastmaterialer for innpakning og emballering 
(ikke inkludert i andre klasser); utstyrssett for CD-
etikettering/-merking; kopimaskin-etiketter og etiketter for 
bruk i kopimaskiner; adresseetiketter; laserprinteretiketter 
og etiketter for bruk i laserprintere; blekkskriveretiketter 
og etiketter for bruk i blekkskrivere; sammenhengende 
computeretiketter og sammenhengende etiketter for bruk 
med datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234215 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200510561 
(220) Inndato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAMPAX PEARL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TAMPAX PEARL 

(730) Innehaver: 
 Tambrands Inc , One Proctor & Gamble Plaza, OH45202 

CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234216 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200404039 
(220) Inndato: 2004.04.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

OUTDOOR GIRL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OUTDOOR GIRL 

(730) Innehaver: 
 Girl Cosmetics Ltd , Downs View, Marlborugh Road, 

Collingbourne Ducis, SN83DY WILTSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: 

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

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

kosmetiske preparater; parfymer; parfymevarer; 
toalettartikler; toalettvann; eau de cologne og dufter; 
preparater til pleie av huden; lotioner, melk, geis, pulver, 
oljer, skum, voks og kremer, alle til bruk på huden; rense-
og toningpreparater, skjønnhetsmasker, herunder 
masker for ansiktet; blekemidler til kosmetisk bruk; krem 
for hudbleking; solpleie preparater (kosmetiske 
produkter); dusj- og badepreparater; preparater til pleie 
av håret; såper; barberingspreparater; 
hårfjerningspreparater; sjampo; hårbalsam; geleer, spray, 
skum, balsam og fiksativer til hårfrisering og hårpleie; 
hårlakker; hårfarger; eteriske oljer; deodoranter og anti-
perspiranter; tannpussemidler; munnvann; neglelakk; 
preparater til neglelakkfjerning; sminkeartikler; 
øyesminke; blyanter for øyenbryn; eyeliner, fargestift og 
fettstift til øyne, øyeskygger; øyensverte; kunstige 
øyenvipper, kunstige fingernegler og lim og bindemiddel 
dertil; leppestifter, leppeglans og fuktighetsmiddel til 
leppene; ansiktspudder; underlagskrem, blushere og 
rouge; rensepreparater til kosmetikk; kosmetiske 
rensepreparater; slipepreparater for bruk på ansikt, kropp 
og/eller fingernegler; pimpstein for kosmetiske formål; 
preparater til aromaterapi; røkelse; røkelsespreparater 
(parfyme); potpurri (parfyme); dufter til værelser; 
renseputer, -tørkle, -kluter, bomulls- og vattdotter og -
puter; vatt og bomull for kosmetisk bruk; våtservietter; 
impregnerte servietter, vevet stoff, håndklær og papir for 
toalettbruk; dekorative overføringsbilder og hudjuveler for 
kosmetiske formål; parfymert papir, poser, lukteposer, 
vevet stoff og servietter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234217 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514047 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERRADURA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERRADURA 

(730) Innehaver: 
 Tequila Herradura SA de CV , Comercio 172-1, 

Col.Mexicaltzingo, 44180 GUADALAJARA, JALISCO, 
MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer; preparater for 
fremstilling av drikkevarer. 
 
33 Alkoholholdige drikkevarer; blandede 
drikkevarer eller drikkeferdige drikkevarer inneholdende 
alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234218 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200600449 
(220) Inndato: 2006.01.13 
(300) Søknadsprioritet 2005.07.26 CH 56131/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEAD & SHOULDERS NATURAL 
SHINE WITH GREEN TEA 

EXTRACTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEAD & SHOULDERS NATURAL SHINE WITH GREEN 

TEA EXTRACTS 
(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 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler, preparater for rengjøring, 
pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og 
hår, hårstylingprodukter, herunder produkter for toning, 
bleking, farging og kolorering av hår. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234219 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514048 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL JIMADOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EL JIMADOR 

(730) Innehaver: 
 Tequila Herradura SA de CV , Comercio 172-1, 

Col.Mexicaltzingo, 44180 GUADALAJARA, JALISCO, 
MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer, preparater for 
fremstilling av drikkevarer. 
 
33 Alkoholholdige drikkevarer, blandede 
drikkevarer eller drikkeferdige drikkevarer inneholdende 
alkoholholdige drikkevarer. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234220 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514744 
(220) Inndato: 2005.12.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ropes 

(730) Innehaver: 
 Olav Rafoss, Riddervoldsv. 2D, 3179 ÅSGÅRDSTRAND, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 28 Gymnastikk- og sportsartikler, slynger 

(redskaper) til bruk for fysiske øvelser. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234221 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200505913 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.31 US 78/556,723 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISCOVERING THE NEXT 
FUTURE 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DISCOVERING THE NEXT FUTURE 

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

New York,  , US 
(740) Fullmektig: 

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

 16 Trykksaker, nemlig reklame og 
salgsinformasjonsmateriell i området farmasøytiske 
preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234222 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514753 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STEDIVAZE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 STEDIVAZE 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, hjertekarsykdommer, sykdommer 
og plager i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, 
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettsorganer og smittsomme sykdommer, 
autoimmune sykdommer, avstøting av solide 
organtransplantater; farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, nemlig antibiotika, antifungus, antivirus og 
immunhemmende midler, farmasøytiske antistoffer; 
diagnistiske farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker for å øke hjerterytmen og kontrastvæsker. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234223 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200509388 
(220) Inndato: 2005.09.14 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEEP EXPANDING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KEEP EXPANDING 

(730) Innehaver: 
 Keep Expanding , Pans vei 2, 0139 OSLO, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 
Salg av næringsmidler, kosttilskudd, hudpleieprodukter, 
massasjeprodukter, og fysiske behandlingspreparater. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
kursing, underholdningsvirksomhet, sportslige og 
kulturelle aktiviteter, samt rådgivning og coaching i 
tilknytning til dette. Forlagsvirksomhet. 
 
42 Utvikling av design, illustrasjon og tekst, samt 
rådgivning i forbindelse med dette. Utvikling av produkter 
innen kosthold, interiør, trening. Utvikling av tv-, web-, og 
radioprogrammer og -konsepter, nemlig ideutvikling og 
konseptualisering. 
 
44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker 
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 
Terapeutisk virksomhet, både fysisk og psykisk. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234224 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514755 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENVASCEND 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ENVASCEND 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, hjertekarsykdommer, sykdommer 
og plager i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, 
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettsorganer og smittsomme sykdommer, 
autoimmune sykdommer, avstøting av solide 
organtransplantater; farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, nemlig antibiotika, antifungus, antivirus og 
immunhemmende midler, farmasøytiske antistoffer; 
diagnostiske farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker for å øke hjerterytmen og kontrastvæsker. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234225 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514758 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABLAVAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ABLAVAR 

(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Medical Imaging Inc , 345 Park 

Avenue, NY10154 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, hjertekarsykdommer, sykdommer 
og plager i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, 
betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettsorganer og smittsomme sykdommer, 
autoimmune sykdommer, avstøting av solide 
organtransplantater; farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker, nemlig antibiotika, antifungus, antivirus og 
immunhemmende midler, farmasøytiske antistoffer; 
diagnostiske farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker for å øke hjerterytmen og kontrastvæsker. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234226 
(151) Reg.dato.: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Søknadsnr.: 200514756 
(220) Inndato: 2005.12.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIMNO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HIMNO 

(730) Innehaver: 
 Polaris World Development  SL , Parque Empresarial 

Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, 30591 
BALSICAS, MURCIA, ES 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234227 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507106 
(220) Inndato: 2005.07.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCOTCH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SCOTCH 

(730) Innehaver: 
 3M Co , 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 

ST.PAUL, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Limbånd for husholdingsbruk og for kontorbruk; 

limbåndbeholdere for husholdninsbruk og kontorbruk; 
bånd og tape for bokbinding; hullbånd; merkelapper og 
oblater for matposer og matbeholdere for nedfrysning; 
skissetape og -bånd til bruk i forbindelse med avis-, blad- 
og papirteninger; tape og bånd til bruk i forbindelse med 
hårfrisering; lim for husholdningsbruk og kontorbruk; 
merkelapper og oblater til bruk ved forsendelser og 
transport. 
 
17 Limbånd og limbåndbeholdere for industriell og 
kommersiell bruk; tape og bånd for ledninger og rør; tape 
og bånd til bruk innen elektronikk; makseringstape og 
maskeringsbånd; tape og bånd for fastspenning og 
monterine; limbare firkanter/kvadrater og flater til bruk for 
å feste skilt, postere og plakater, bilder og objekter; 
stropper og reimer for fastspenning; tape og bånd for 
skjøting av tepper; plastikktape og -bånd og metalltape 
og -bånd for reparering og utbedring; tape og bånd til 
bruk ved redigering, skjæring og skjøting av fotografier; 
reflekterende og selvlysende tape og bånd til bruk i 
verneområder og trafikkområder. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234228 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507348 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 JP 2005-11989 
(540) Gjengivelse av merket: 

PELOBIN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PELOBIN 

(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  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234229 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507627 
(220) Inndato: 2005.08.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SAGAVÄGEN FRA KYST TILL KUST 

(730) Innehaver: 
 Sagavägenföreningen , Vilhelmina kommun (sekretariat 

för Sagavägenföreningen), 91281 VILHELMINA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Destination Helgeland AS , Postboks 314, 8901 
BRØNNØYSUND, NO 

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

varer; organisering av reiser. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
43 Bevertning av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234230 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507349 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 JP 2005-011984 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAZORIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PAZORIS 

(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  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234231 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507350 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 JP 2005-011990 
(540) Gjengivelse av merket: 

CALADAQ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CALADAQ 

(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  34/06, 2006.08.21 

  
 
(111) Reg.nr.: 234232 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507351 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 JP 2005-011985 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOVRIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOVRIMA 

(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  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234233 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200507352 
(220) Inndato: 2005.08.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.02.15 JP 2005-011981 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMPRODIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EMPRODIS 

(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  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234234 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200504345 
(220) Inndato: 2005.05.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

REDMOND, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Interaktivt videospillutstyr som omfatter 

datahardware og -software samt tilleggsutstyr, nemlig 
spillkonsoller, spillkontroller og software for betjening av 
videospillkontroller; elektronisk utstyr, nemlig 
datahardware for aksessering av globale data- og 
kommunikasjonsnettverk; datahardware og periferiutstyr 
for datamaskiner; kameraer; datasoftware for spilling av 
videospill og dataspill med andre via et globalt data- eller 
kommunikasjonsnettverk og for aksessering av og søking 
(browsing) på globale data- og kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware komprimering og dekomprimering av data 
og videobilder, ordtekstredigering, og for 
utarbeidelse/skriving, overføring og mottak av B-post; 
operativsystemsoftwareprogrammer og 
hjelpeprogrammer for bruk med ovennevnte maskiner; 
brukermanualer for ovennevnte varer, solgt som en enhet 
dermed; dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk 
på datamaskiner og videospillmaskiner; forhåndsinnspilte 
videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd 
og bilde/video innen feltene musikk, live action-
programmer, filmopptak, spillefilmer og 
animasjon/animasjonstegnefilmer; filmopptak og 
spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, 
eventyr og animasjon; filmopptak og spillefilmer for 
kringkasting via fjernsyn inneholdende komedie, drama, 
action, eventyr og animasjon; samt covere, trekk og 
deksler for dataspillkonsoller. 
 
14 Smykker og gullsmedvarer, ornamentnåler, 
amuletter og anheng, armbåndsur og klokker. 
 
16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, 
brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, 
eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle 
innen feltene dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, 
skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, 
utklippstavler, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), 
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penne- og blyantholdere, monterte og umonterte 
fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, 
stiftemaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, 
notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, 
gratulasjonskort og notatkort. 
 
18 Vesker, kofferter, sekker, bager, håndvesker, 
skuldervesker, portemonéer, ryggsekker; reisesekker, -
bager og -vesker; transportsekker, -bager og -vesker; 
sportssekker, -bager og -vesker for alle formål; 
stresskofferter; forretningskofferter og -vesker; 
reisevesker og skipssekker; rumpetasker; ryggsekker og 
skolesekker/-vesker; paraplyer. 
 
25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, 
treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, 
sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, 
morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, 
overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, 
hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, 
undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer 
(hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, 
forklær, og halloween- og maskeradekostymer. 
 
28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og 
tilbehør dertil; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; 
dukker og tilbehør dertil; dukkeklær; brettspill; kortspill; 
lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte 
miniatyrkjøretøyer; lekefly og -helikoptre; batteridrevne, 
fjernstyrte lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett 
(flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; 
klinkekuler; sove- og leketelt for innendørs bruk; 
plysjleketøy; håndholdte dukker; lekekjøretøyer til å sitte i 
og kjøre med; togsett (leketøy); leke-barberingssaker; 
rullebrett (skateboard); rulleskøyter; leke-sparebøsser; 
vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og 
spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av 
elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; 
lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; 
golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer og 
gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; 
baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for 
transport av golfutstyr; bager for transport av 
basketballutstyr; bager for transport av baseballutstyr; 
bager for transport av tennisutstyr; 
manipulasjonspuslespill samt bygge-og 
konstruksjonsleker; uroer til barnesenger (crib mobiles); 
uroer for barn; skyte-/målskivesett bestående av en 
skyte-/målskive, gummisugekopp-piler og en leke-
dartpistol; spillkort. 
 
35 Arrangering og gjennomføring av 
handelsmesseutstillinger og -fremvisninger innen feltet 
video- og dataspill for videospill- og dataspillindustrien; 
organisering og gjennomføring av utstillinger for 
annonsering, avertering og promotering av salg av video- 
og dataspill for andre; og tilby handels- og 
bransjeinformasjon vedrørende dataspill- og 
videospillindustrien. 
 
38 Kommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data og dokumenter mellom 
datamaskinbrukere; elektronisk post-tjenester; 
meldingsformidlingstjenester via web; 
personsøketjenester og overføring av data mellom 
datalagre; sanntids overføring av lyd- og bilde-
/videomateriale på internett (streaming); trådløs 
talelagringstjeneste (voicemailtjenester); taleaktiverte 
oppringingstjenester; og tilby trådløs tilgang til 
datanettverk og internett. 
 
41 Underholdningstjenester, nemlig tilby 
interaktive spilltjenester for spill beregnet for flere 
deltakere via datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; tilby dataspill og videospill som 
kan aksesseres, spilles og nedlastes via datanettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; tilby informasjon 
vedrørende video- og dataspillindustrien samt 

informasjon vedrørende videospil], dataspill og relaterte 
produkter; arrangering, gjennomføring og avholdelse av 
konkurranser for spillere av videospill og dataspill; og 
publisering av elektroniske magasiner. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234235 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200513779 
(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:  
 CELL/B.E. CELL BROADBAND ENGINE 

(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  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234236 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200513781 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.10 EM 004482204 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MIA MY 

(730) Innehaver: 
 First Company A/S , Jyllandsgade 28, 6400 

SØNDERBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234237 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200514760 
(220) Inndato: 2005.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPOTEC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPOTEC 

(730) Innehaver: 
 Friluftsmagasinet AS , Nøsteveien 67, 3400 LIER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Fulford Pettersen & Co DA , Nedre 

Torggate18A, 3015 DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Sko mot vern av ulykker, stråling og brann 
(vernesko) 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 
28 Sportsartikler 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234238 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200508959 
(220) Inndato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Green House 

(730) Innehaver: 
 Green House of Scandinavia A/S , Rømersvej 33, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234239 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600452 
(220) Inndato: 2006.01.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHARE THE PASSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SHARE THE PASSION 

(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  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234240 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 199909484 
(220) Inndato: 1999.09.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DELPHI 

(730) Innehaver: 
 Delphi Technologies Inc , P.O.Box 5052, MI48007 

TROY, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Nøkkelkjeder, nummerskilt, dekorasjons- eller 

pynteskrin/bokser, ornamentale statuer av metall 
(kjøretøysstatuer), sparebørser, pengeklemmer (av 
metall). 
 
7 Maskiner for motorer (ikke for landkjøretøyer), 
turbiner, lagere maskindeler), pulveriseringsmaskiner, 
drivremmer, dynamobørster, forgassere, kjøleradiatorer 
for forbrenningsmotorer, kjølevifter for motorer, elektriske 
generatorer, sylinderhoder, drivhjul, drivkjeder, 
dynamoremmer, tenningsmekanismer, tenningsfordelere, 
injektorer, lydpotter for motorer, vifteremmer, 
motorstempler, hastighetsregulatorer for motorer, kraner 
motordeler), tennplugger, oljefiltre, filtre for motorer og for 
rensing og kjøling av luft, svinghjul for motorer, 
brennstoffpumper for landkjøretøyer (deler av motorer og 
maskiner), vekselstrømgeneratorer, stempelringer, 
drivstoffbesparende innretninger for motorer, 
drivmekanismer, girkasser, koplinger, clutcher, 
hydrauliske ventiler. 
 
9 Elektriske batterier og akkumulatorer, radio og 
fjernsynsapparater, kassetter, kassett- og 
båndopptakere, apparater for gjengivelse av lyd, 
amperemetere, tyverialarmer, koplingsbokser for 
belysning, elektriske ledninger og kabler, strømbrytere, 
fartsmålere, elektriske døråpnere, elektriske spoler, 
elektriske terminaler og brytere, vannstands- og 
brennstoffmålere, hellingsmålere og gradientmålere, 
omdreiningstellere, elektriske smeltesikringer, elektriske 
sigar- og sigarettennere for automobiler, 
temperaturregulatorer, elektriske strømtransformatorer, 
elektriske ledere for automobiler, elektriske isolerte 
ledningstråder, havarivarslingsinnretninger, termostater, 
datamaskiner, instrumenter for måling og registrering av 
kjøretøystatus/tilstand, hastighetsregulatorer og 
turtallsregulatorer. 
 
11 Klimaanlegg, luftavkjølingsinnretninger, 
luftoppvarmingsapparater, antiblendeinnretninger, 
lamper, lyspærer, reflektorer, elektriske 
oppvarmingsapparater, apparater og installasjoner for 
belysning, ventilatorer og ventilasjonsapparater, 
oppvarmingsinstallasjoner, oppvarmingsapparater for 
duggfjerning, avriming og avising av vinduer. 
 
12 Deler og tilbehør for motorkjøretøyer. 
 
14 Juvelervarer, edle stener; kronometriske 
instrumenter, bokser, esker, skrin og beholdere av 
edelmetall, klokkeremmer og -kjeder, lightere og 

askebegre av edelmetall, ur, klokker (ur). 
 
16 Bøker, magasiner, tidsskrifter, trykksaker, 
skrivesaker og papirvarer, annonseplakater av papir eller 
papp, varer laget av papp, papirskilt, håndbøker, 
blyanter, penner, instruksjons- og undervisningsmateriell 
(unntatt apparater), spillkort, plakater, fotografiske trykk; 
handleposer av papir, bordduker av papir, servietter av 
papir, kortfutteraler, passfutteraler. 
 
18 Store kofferter, kofferter og reisevesker, 
inkludert lommebøker, håndvesker, skuldervesker, 
kosmetikkvesker, attachemapper, stresskofferter, 
dokumentmapper, porteføljemapper, seddelbøker, 
seddelpung, lommebok for pengesedler, tasker, vesker, 
nøkkelpunger, redskapsvesker, paraplyer, parasoller, 
spaserstokker. 
 
21 Mugger, krus, bokser av krystall, glasstøy for 
drikkevarer, og varer av krystall, porselen og 
pottemakervarer (ikke opptatt i andre klasser), 
drikkebegre laget av porselenvarer, glass og papir; 
parfymesprøyter og pudderdåser (ikke av edelmetall); 
kunstgjenstander, nemlig motorkjøretøyer laget av 
krystall. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Leker, dukker, plysjleker, spill, ballonger, 
snurrebasser (leker), puslespill, leketøysmasker, kortspill 
(ikke spillkort), brettspill, elektroniske spill, byggeklosser 
(leker), juletreornamenter og -pynt (andre enn stearinlys 
og lamper); dukkehus, sportsartikler (andre enn 
bekledning); rulleskøyter, skøyter for is, surfebrett (ikke 
motoriserte), svømmeføtter; hesteskospill (horse shoes); 
husker; strenger og nett for sportsartikler, -spill og -
racketer; racketer for tennis, squash og paddle ball; 
bueskytterutstyr; baller, hansker, støtputer(pads), balltre, 
små køller, store køller, køer og T-rør (tees) for 
sportsspill; masker og beskyttende klær, 
kroppsbeskyttende innretninger og -utstyr for all slags 
spill; utstyr for hesteridning, fjellklatring, bueskyting, 
fekting, gymnastikk og boksing, vekter, stenger og 
mekanisk styrt treningsutstyr; fiskestenger, -snører, -
kroker, -agn, -lokkemat, -flottører, -søkker og -sneller; ski, 
skistøvler, skistaver; lekekjøretøyer, forminskede 
modeller av kjøretøyer for barn til å sitte i eller på. 
 
34 Lightere, lomme- og bordlightere, sigarkuttere ( 
ikke av edelmetall), askebegre (ikke av edelmetall), sigar- 
og sigarettholdere, -esker og -etuier (ikke av edelmetall), 
fyrstikkesker, tobakkspunger, pipetobakkskrukker, 
tobakkskrukker med fukter. 
 
37 Bygging, reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøyer og av deler for motorkjøretøyer. 
 
39 Utleietjenester vedrørende kjøretøyer. 
 
40 Produksjon av deler for landkjøretøyer etter 
bestilling fra andre. 
 
41 Tilveiebringelse av informasjon og 
utdannelsestjenester via world-wide web innen området 
deler for motorkjøretøyer, komponenter for 
motorkjøretøyer, komponentsystemer for 
motorkjøretøyer, elektroniske varer og deler derav. 
 
42 Datamaskintjenester, nemlig tilveibringelse av 
flerbrukeradgang til et globalt 
computerinformasjonsnettverk for overføring og 
spredning av informasjon relatert til deler for 
motorkjøretøyer, komponenter for motorkjøretøyer, 
komponentsystemer for motorkjøretøyer, elektroniske 
varer og deler derav; tilveiebringelse av teknisk 
assistanse for andre relatert til deler for motorkjøretøyer, 
komponenter for motorkjøretøyer og komponentsystemer 
for motorkjøretøyer; teknisk assistanse via world-wide 



 registrerte varemerker 2006.08.21 - 34/06

 

19 
 

web i forbindelse med salg av deler for motorkjøretøyer, 
komponenter for motorkjøretøyer, komponentsystemer 
for motorkjøretøyer, elektroniske varer og deler. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234241 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200510203 
(220) Inndato: 2005.10.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGAYACHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEGAYACHT 

(730) Innehaver: 
 Jotun AS , Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
begroingshindrende maling; bunnstoff og grohindrende 
maling for bruk på båter, skip og andre installasjoner i 
sjøen. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234242 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200411430 
(220) Inndato: 2004.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAVI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NAVI 

(730) Innehaver: 
 Shimano Inc ,  OSAKA, JP 

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

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

 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, 
fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, 
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av 
søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier 
for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; 
hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for 
fiske. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234243 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600676 
(220) Inndato: 2006.01.24 
(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: 
 Poseidon Group AS , Skogstøstraen 25, 4029 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester 
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234244 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600677 
(220) Inndato: 2006.01.24 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.02 DE 305 46 314 4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMFORT PLUG 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMFORT PLUG 

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

STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 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 for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater 
 
12 Kjøretøyer samt deler dertil 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234245 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200514765 
(220) Inndato: 2005.12.29 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIPSeat 

(730) Innehaver: 
 1to3 Consult Einar Bjarne Olsen , Larsgårdsveien 4, 

Ålesund Kunnskapspark, 6009 ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 20 Seter (møbler); sitteunderlag 
 
25 Klær; vester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234246 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200514410 
(220) Inndato: 2005.12.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Ekornes ASA , 6222 IKORNNES, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Møbler, sofaer, stoler, lenestoler, lenestoler 
med tilhørende fotskammel; rammemadrasser, 
madrasser for senger; puter; senger, sengebunner. 
 
35 Detaljsalgstjenester innen områdene møbler, 
inventar, madrasser. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234247 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600679 
(220) Inndato: 2006.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESCALADE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESCALADE 

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

MI48265-3000 DETROIT, US 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Motorkjøretøyer og deler dertil 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234248 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600681 
(220) Inndato: 2006.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A booking www.abooking.net 

(730) Innehaver: 
 John Wintherbo, Øvre Torggate 9, 3256 LARVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Ernst & Young Tax Advokatfirma  AS , Oslo Atrium, 

Postboks 20, 0051 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Annonse og reklamevirksomhet (annonsering 
på internett, formidling av leieobjekter). 
 
36 Forretningsførsel og meglertjenester ved fast 
eiendom. 
 
43 Reservasjon av midlertidig losji (reservasjon av 
feriehus annonnsert på egen internettportal). 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234249 
(151) Reg.dato.: 2006.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.11 

(210) Søknadsnr.: 200600002 
(220) Inndato: 2006.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 lyst 

(730) Innehaver: 
 Lillehammer Ysteri AS , Moaveien 18, 2619 

LILLEHAMMER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 29 Meieriprodukter. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234250 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200511552 
(220) Inndato: 2005.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNAPFISH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SNAPFISH 

(730) Innehaver: 
 Hewlett-Packard Development Co LP , 20555 State 

Highway 249, TX77070 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 38 Tilveiebringelse av et nettsted for elektronisk 

billedbehandling, skanning, redigering, manipulering, 
organisering og endring av digitale bilder. 
 
40 Fotografisk og digital bildebehandling, 
bildefremkalling og bildeutskrifts- og -trykktjenester; 
kundetilpasset trykking av digitale og fotografiske bilder 
på fotopapir og handelsvarer. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234251 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600007 
(220) Inndato: 2006.01.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Càrtise scandinavia 

(730) Innehaver: 
 Cartisé Scandinavia , Postboks 2020, 3003 DRAMMEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Såper, parfymeartikler, kosmetikk, eteriske 
oljer, midler til rengjøring. 
 
25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234252 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514031 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LANDSKAPS VERNOMRÅDE 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.  
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234253 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514060 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOROLLHOGNA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234254 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514063 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOVRE NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
39 Transportvirksomhet 
 
41 Utdannelsesvirksomhet 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234255 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600013 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONISLIDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MONISLIDE 

(730) Innehaver: 
 Kinnarps AS , Grinidammen 4, 1359 EIKSMARKA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Metallskinne for dataskjerm og andre 

monitorer, metallarm for dataskjerm og andre monitorer; 
forbindelsesledd av metall (ikke elektriske); møbler av 
metall. 
 
9 Datamaskiner, monitorer (som 
datamaskinvare). 
 
20 Møbler; skolemøbler; kontorpulter; pc-bord. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234256 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600015 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEXTRONIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEXTRONIX 

(730) Innehaver: 
 Etón Corp , 1015 Corporation Way, CA94303 PALO 

ALTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Radioer, bærbare radioer, bordradioer, 

håndsveivradioer, værradioer og værbåndradioer 
(weather band radios), kortbølgeradioer, radiomottakere, 
herunder for radioamatører, radioer med inkorporerte 
klokker, radioer med inkorporerte lommelykter, radioer 
med inkorporerte mobiltelefonladere, radioer med 
inkorporert termometre, radioer med kompaktdisker og 
MP3-spillere, stereosystemer bestående av mottakere og 
forsterkere, høyttalere, fjernkontrollere for radioer, 
øretelefoner, hodetelefoner, satellitt radioer, antenner for 
radioer, beskyttende bærbare etuier, esker og vesker for 
radioer. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234257 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514032 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
39 Transportvirksomhet 
 
41 Utdannelsesvirksomhet 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234258 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200512668 
(220) Inndato: 2005.11.21 
(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: 
 Smurfit Packaging Corp Ltd , Beech Hill, Clonskeagh,  

DUBLIN 4, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir og papirvarer, papp og pappvarer, ikke 

opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser og tidsskrifter, 
bøker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker 
og papirvarer; klebemidler for papirvarer; artikler til bruk 
for kunstnere, unntatt farger og lakk; pensler; 
skrivemaskiner og - kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
trykktyper og klisjeer; papp- og papiremballasje. 
 
40 Bearbeiding av materialer; gjenvinning og 
resirkulering av avfall og skrot; valsing, laminering, 
sagbruksdrift; appretering og behandling av papir. 
 
42 Designtjenester relatert til emballasje og 
emballering; ingeniørtjenester relatert til design av 
emballasje og emballeringsprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234259 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600227 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIFECTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIFECTA 

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

NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Bløtdelsvevsimplantat for bruk i skulder 

rekonstruksjonskirurgi 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234260 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514030 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NATURRESERVAT 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser. 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234261 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200512675 
(220) Inndato: 2005.11.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLUE DOUBLE ACTION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BLUE DOUBLE ACTION 

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

Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 
 
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  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234262 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600228 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 non LATEX 

(730) Innehaver: 
 Regent Medical Ltd , One Silk Street, EC2Y8HQ 

LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Hansker for bruk på sykehus; kirurgiske 

hansker, engangshansker. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234263 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514052 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDRE ISFJORDEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234264 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514033 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORGES NASJONALPARKER 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.  
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
39 Transportvirksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234265 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600230 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOERLIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SOERLIE 

(730) Innehaver: 
 Accelerate AS , Postboks 3035 Elisenberg, 0207 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 
(111) Reg.nr.: 234266 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600231 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERROCCHIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VERROCCHIO 

(730) Innehaver: 
 Accelerate AS , Postboks 3035 Elisenberg, 0207 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234267 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514045 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SASSEN-BÜNSOW-LAND NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234268 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200509744 
(220) Inndato: 2005.09.22 
(300) Søknadsprioritet 2005.07.07 EM 004554994 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Merket er i sølvfarge 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Coca-Cola 

(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  34/06, 2006.08.21 
  

 



 registrerte varemerker 2006.08.21 - 34/06

 

29 
 

(111) Reg.nr.: 234269 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600689 
(220) Inndato: 2006.01.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHINOCLEAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RHINOCLEAR 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Farmasøytiske preparater 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234270 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600247 
(220) Inndato: 2006.01.04 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.17 DK 21439894 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 m by Malou 

(730) Innehaver: 
 Malou APS , Nystedvej 11, 7400 HERNING, DK 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Steinar Jessen , Postboks 23, 3901 

PORSGRUNN, 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. 
 
23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234271 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600229 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NØTTS TO THE PEOPLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NØTTS TO THE PEOPLE 

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

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks 

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

 29 Nøtter, tørkede frukter, snacks 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234272 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200503152 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Gasellene 

(730) Innehaver: 
 Dagens Næringsliv AS , Postboks 1182 Sentrum, 0107 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske publikasjoner. 

 
16 Aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner, 
avisartikler.  
 
35 Bedriftsanalyser og -undersøkelser, 
bedriftsopplysninger, rangering av bedrifter, informasjon 
om bedrifter.  
 
36 Finansanalyser, finansieringsevaluering, 
finansiell sponsorvirksomhet, finansinformasjon, 
finansrådgivning. 
 
41 Arrangering og ledelse av seminarer og 
konferanser; opplærings- og undervisningstjenester; 
nyhetsreportasjetjenester, organisering av konkurranser; 
publisering av elektroniske artikler og tidsskrifter online; 
utgivelse av tekster. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234273 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200503159 
(220) Inndato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GASELLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GASELLE 

(730) Innehaver: 
 Dagens Næringsliv AS , Postboks 1182 Sentrum, 0107 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Elektroniske publikasjoner. 

 
16 Aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner, 
avisartikler.  
 
35 Bedriftsanalyser og -undersøkelser, 
bedriftsopplysninger, rangering av bedrifter, informasjon 
om bedrifter.  
 
36 Finansanalyser, finansieringsevaluering, 
finansiell sponsorvirksomhet, finansinformasjon, 
finansrådgivning.  
 
41 Arrangering og ledelse av seminarer og 
konferanser; opplærings- og undervisningstjenester; 
nyhetsreportasjetjenester, organisering av konkurranser; 
publisering av elektroniske artikler og tidsskrifter online; 
utgivelse av tekster. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234274 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600250 
(220) Inndato: 2006.01.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILBEKNOCK 

(730) Innehaver: 
 Sankyo Agro Co Ltd , 23-14, Hongo 4-chome, Bunkyo-

ku,  TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: 

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

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

preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr 
og insekter, nemlig midd, andre enn for burfugler og 
andre husdyr; fungicider, herbicider. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234275 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514044 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKARVAN OG ROLTEDALEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234276 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600252 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Ek 

(730) Innehaver: 
 Advokat Torbjørn Ek AS , Postboks 1760 Vika, 0122 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA , Postboks 1600 Vika, 0119 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forretninger med fast eiendom. 

Eiendomsmegler for fast eiendom. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234277 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514053 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NORDENSKIÖLD LAND NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.       
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234278 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200600693 
(220) Inndato: 2006.01.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARMIN DE PEUMO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CARMIN DE PEUMO 

(730) Innehaver: 
 Viña Conca y Toro SA , Nueva Tajamar 481, Torre Norte, 

Piso 15,  LAS CONDES, SANTIAGO, CL 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234279 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200514054 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MØYSALEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234280 
(151) Reg.dato.: 2006.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.14 

(210) Søknadsnr.: 200513688 
(220) Inndato: 2005.12.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BELLIT 

(730) Innehaver: 
 Bellit AS , Phillip Pedersens vei 1, 1325 LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Thomas Talén, c/o Advokatfirmaet Holmen & Co DA, 

Postboks 3229 Elisenberg, 0208 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 38 Telekommunikasjonsvirksomhet - 
bredbåndstelefoni 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234281 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600258 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORBVILLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORBVILLE 

(730) Innehaver: 
 Reseguiden Iteractive AB , Andra Långgatan 29, 41327 

GØTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Pris- og produktsammenligningstjenester på 

globale og lokale datanettverk, herunder internett; 
tjenester for beskrivelse, lokalisering, gradering og 
vurdering av reiser, på online databaser; 
tilveiebringelse/forsyning av pris- og produktinformasjon, 
sammenligninger og annen informasjon relevant for 
reiser; tilveiebringelse/forsyning av annonseplass online 
til annonsering av reiseprodukter og -tjenester; 
gjennomføring av undersøkelser online og innsamlig av 
statistikk for sammenligning av priser på reiser; 
tilveiebringelse/forsyning av markedsplass online, for 
medvirkning til kommersielle transaksjoner mellom ulike 
aktører innen salg av produkter og tjenester innen 
reisebransjen; utleie av annonseringstid på 
kommunikasjonsmedia, utleie av annonseplass; online 
markedsføring av reiser på datanettverk. 
 
38 Tilveiebringelse/forsyning av linker til 
informasjon vedrørende reisetjenester og -informasjon; 
elektronisk overføring av slik informasjon; 
tilveiebringelse/forsyning av adgang til globale 
datanettverk.  
 
39 Informasjon om og booking av reiser. 
 
41 Publisering av informasjon via datanettverk 
vedrørende reiser; informasjon om sports- og 
idrettsaktiviteter samt kultur. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234282 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600260 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVONOCT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EVONOCT 

(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  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234283 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600261 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACAI ANTIOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACAI ANTIOX 

(730) Innehaver: 
 Dag Røste, Postboks 284, 4576 LYNGDAL, NO 

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

 
30 Kaffe, kakao, te, sukker, spiseis, is, saus. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke 
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fluktjuice, saft. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234284 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600264 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PERSONEC 

(730) Innehaver: 
 Personec OY , Pl 201, 02631 ESBO, FI 

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

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

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
37 Byggevirksomhet; vedlikeholds- og 
reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234285 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600223 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CPS 

(730) Innehaver: 
 Jaspal Co Ltd , 1054 Soi., 66/1 Sukhumvit Road, 

Bangchak, 10260 PRAKANONG, BANGKOK, TH 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Reisevesker, handlevesker, ryggsekker, 

campingsekker, sekker for fjellklatrere, strandvesker, 
dokumentmapper, jaktvesker, garderobeposer for klær, 
håndvesker, handlenett, lommebøker, pengepunger, 
skolevesker, skoleransler, håndkofferter, reisekofferter, 
lærvesker og reiseeffekter som ikke inngår i andre 
klasser. 
 
25 Dresser, skjorter, t-skjorter, bluser med 
stropper (spaghettistropper), vester, ermeløse skjorter, 
ytterfrakker, kapper, jakker, gensere, anorakker, 
badekåper, strikketrøyer, treningsdresser, morgenkåper, 
slåbroker, shorts, bukser, skjørt, kjeledresser, undertøy, 
skjerf, sjal, hatter, strømper, sokker, hansker (klær), slips, 
belter (klær), fritidssko, tøfler, sportssko, høyhælte sko, 
støvler og sandaler. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234286 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600249 
(220) Inndato: 2006.01.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 AquaCure 

(730) Innehaver: 
 William Kornmo, Mælen 148, 3039 DRAMMEN, NO 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234287 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200506548 
(220) Inndato: 2005.07.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACTIVE 

(730) Innehaver: 
 Fusio AB , Garnisongatan 10, 25466 HELSINGBORG, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma , 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Registrert programvare, dataprogram for 

anvendelse i annonsering, forlagsvirksomhet, 
distribusjon, desktop-publishing, layout, bilde og tegning, 
innholdsfortegnelse, bokføring og bestilling, men ikke 
innbefattet operativsystemer for datamaskiner. 
 
42 Profesjonell rådgivning angående formgivning, 
utvikling og oppdatering av dataprogram beregnet til 
produksjon og administrasjon av aviser; tekniske 
konsultasjoner, oppdatering av vedlikehold i programvare 
og teknisk assistanse; skapende, utarbeidelse, utvikling, 
redigering og oppdatering av manualer og databaser; 
utleie, leasing og forhandling av dataprogram og 
programvare. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234288 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200507181 
(220) Inndato: 2005.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 dr.gokk 

(730) Innehaver: 
 Trond Nyrud, Sivert Nilsensgate 34, 8300 SVOLVÆR, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Innspilte CD-plater, grammofonplater, musikk-

kassetter og -bånd. 
 
41 Musikalsk underholdningsviksomhet, 
orkestervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234289 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600254 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 NØSTEBARN - for en naturlig start 

(730) Innehaver: 
 Nøstebarn AS , Postboks 320 Nesttun, 5853 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Skinn og huder. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, herunder sengetepper og pledd. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234290 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200513662 
(220) Inndato: 2005.12.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 PMS 583 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvernområde 

(730) Innehaver: 
 Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvernområde , 

4747 VALLE, NO 
(740) Fullmektig: 

 Myre Høie Design AS , Østre Strandgate 1A, 4610 
KRISTIANSAND S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet, kulturelle aktiviteter. 

Informasjon om utdannelsesvirksomhet og kulturelle 
aktiviteter 
 
42 Juridiske tjenester 
 
44 Landbruk, -hagebruk og skogbrukstjenester. 
Informasjon om landbruk, -hagebruk og 
skogbrukstjenester 
 
45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234291 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514042 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ØVRE DIVIDAL NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.   
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234292 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514043 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 STABBURSDALEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234293 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514046 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SALTFJELLET SVARTISEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234294 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514049 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234295 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514055 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LIERNE NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234296 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514056 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 JUNKERDAL NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234297 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514057 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 INDRE WIJDEFJORDEN NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234298 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200507762 
(220) Inndato: 2005.08.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTEROPTIKK BRILLEKONTO 

(730) Innehaver: 
 Optikk Norge AS , O.H. Bangsvei 51, 1322 HØVIK, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Briller, brilleetuier, brilleglass, kontaktlinser, 
brilleinnfatninger, brilleinstrumenter, vitenskaplige, 
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalisering og kontroll. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; faglige og tekniske konsultasjoner. 
 
44 Medisinsk og hygienisk behandling; 
synstekniske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234299 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514058 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GUTULIA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234300 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514059 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BØRGEFJELL NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser 
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
39 Transportvirksomhet 
 
41 Utdannelsesvirksomhet 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234301 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514061 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOLGEFONNA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234302 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514062 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FEMUNDSMARKA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234303 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514064 
(220) Inndato: 2005.12.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA NASJONALPARK 

(730) Innehaver: 
 Direktoratet for naturforvaltning , Tungasletta 2, 7485 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser.  
 
24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser.     
 
26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet.    
 
39 Transportvirksomhet.    
 
41 Utdannelsesvirksomhet.    
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234304 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200507763 
(220) Inndato: 2005.08.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 interoptik 

(730) Innehaver: 
 Optikk Norge AS , O.H. Bangsvei 51, 1322 HØVIK, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Briller, brilleetuier, brilleglass, kontaktlinser, 
brilleinnfatninger, brilleinstrumenter, vitenskaplige, 
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalisering og kontroll. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.  
 
42 Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; faglige og tekniske konsultasjoner. 
 
44 Medisinsk og hygienisk behandling; 
synstekniske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234305 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600257 
(220) Inndato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BIL1DIN Tenk brukt først 

(730) Innehaver: 
 Bil1din AS , Skage Industriområde, 7860 SKAGE I 

NAMDALEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Kjøretøyer, biler samt deler og tilbehør til biler. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234306 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200513687 
(220) Inndato: 2005.12.07 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.21 TR 2005 25417 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KAYRA BUGU 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), nemlig vin, 
raki (tyrkisk brennevin), arak/arrack, brandy, gin, likører, 
rom, sake, vodka, whisky, brennevin, peppermyntelikør, 
risbrennevin, alkoholessenser, alkoholekstrakter, 
anislikør, anisettlikør, alkoholholdige aperitiffer, 
alkoholdrikker inneholdende frukt, destillerte drikker, 
sider, alkoholholdige cocktails, curacao, alkoholholdige 
drikker som fremmer fordøyelsen ("digesters"), 
alkoholholdige fruktekstrakter, hydromel (honning og 
vann som gjæres til mjød), kirsch, pærevin, piquette 
(alkoholholdig drikke) 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234307 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200511885 
(220) Inndato: 2005.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUNE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LUNE 

(730) Innehaver: 
 Lune AS , Postboks 1021, 4794 LILLESAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Varmepumper og innretninger for oppvarming 

av vann og luft. 
 
35 Salg av varmepumper og innretninger for 
oppvarming av vann og luft. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234308 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200509000 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREEN GLOBE SYSTEM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 GREEN GLOBE SYSTEM 

(730) Innehaver: 
 Oso Hotwater AS , 3300 HOKKSUND, NO 

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

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

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, sanitære formål og vanntilførsel; 
varmtvannsberedere, varmekjeler og 
varmtvannsinnstallasjoner, varmevekslere; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, herunder installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av apparater og instrumenter 
for vanntilførsel; informasjon og rådgivning vedrørende 
apparater og instrumenter for vanntilførsel, samt 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av slike. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234309 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200509751 
(220) Inndato: 2005.09.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADVANTIV 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADVANTIV 

(730) Innehaver: 
 Medex Inc , 2231 Rutherford Road, CA92008 

CARLSBAD, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner; ortopediske produkter; suturmaterialer; katetre 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234310 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600600 
(220) Inndato: 2006.01.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger 

(571) Beskrivelse av merket:  
 REGGIE 

(730) Innehaver: 
 Camtech AS , Sarbuvollv. 29, 1363 HØVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Måleinstrument for søvndiagnostikk. 

Måleinstrument for bekkenbunntrening. Måleinstrument 
for fysiologisk data. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234311 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600272 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPER ANTIOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPER ANTIOX 

(730) Innehaver: 
 Dag Røste, Postboks 284, 4576 LYNGDAL, NO 

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

 
30 Kaffe, kakao, te, sukker, spiseis, is, saus. 
 
32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke 
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuice, saft. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234312 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200412583 
(220) Inndato: 2004.12.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRIO RENGJØRINGSKOMPANI A/S 

(730) Innehaver: 
 Svenn Stray, Sundeveien 13B, 1397 NESØYA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 37 Renholdsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234313 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600273 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.07 US 78748666 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIMENSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIMENSION 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
degenerasjon av øyets gule flekk, øyensykdommer, 
hjertekarsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det 
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, 
urologiske forstyrrelser, urogenitale forstyrrelser, 
gastrotarmforstyrrelser, muskel- og skjelettforstyrrelser, 
allergier, diabetes, hypertoni, erektil disfunksjon, seksuell 
disfunksjon, for tidlig ejakulasjon, hjerneslag, kreft, 
migrene, smerter, fedme, betennelser, 
betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettssystemet, smittsomme sykdommer, 
immunologiske forstyrrelser, virus og fungus forstyrrelser; 
farmasøytiske preparater nemlig kolesterole preparater, 
røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, osteoporose preparater og 
oftalmologiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234314 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600274 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.07 US 78748675 
(540) Gjengivelse av merket: 

VONENTIAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VONENTIAL 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
degenerasjon av øyets gule flekk, øyensykdommer, 
hjertekarsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det 
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, 
urologiske forstyrrelser, urogenitale forstyrrelser, 
gastrotarmforstyrrelser, muskel- og skjelettforstyrrelser, 
allergier, diabetes, hypertoni, erektil disfunksjon, seksuell 
disfunksjon, for tidlig ejakulasjon, hjerneslag, kreft, 
migreine, smerter, fedme, betennelser, 
betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettssystemet, smittsomme sykdommer, 
immunologiske forstyrrelser, virus og fungus forstyrrelser; 
farmasøytiske preparater nemlig kolesterole preparater, 
røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, osteoporose preparater og 
oftalmologiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234315 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200600275 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.07 US 78748657 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURTEGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CURTEGA 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
degenerasjon av øyets gule flekk, øyensykdommer, 
hjertekarsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det 
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, 
urologiske forstyrrelser, urogenitale forstyrrelser, 
gastrotarmforstyrrelser, muskel- og skjelettforstyrrelser, 
allergier, diabetes, hypertoni, erektil disfunksjon, seksuell 
disfunksjon, for tidlig ejakulasjon, hjerneslag, kreft, 
migrene, smerter, fedme, betennelser, 
betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettssystemet, smittsomme sykdommer, 
immunologiske forstyrrelser, virus og fungus forstyrrelser; 
farmasøytiske preparater nemlig kolesterole preparater, 
røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, osteoporose preparater og 
oftalmologiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234316 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200511527 
(220) Inndato: 2005.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUPERNORDIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SUPERNORDIC 

(730) Innehaver: 
 Sarset Design , Herman Foss gate 10A, 0171 OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Møbler. 

 
25 Klær. 
 
35 Reklame. 
 
42 Design. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234317 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200504312 
(220) Inndato: 2005.05.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEAVY WATER VODKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HEAVY WATER VODKA 

(730) Innehaver: 
 Heavy Water International AS , Oscarsgt. 42, 0258 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

midler til rengjering, polering flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og anda preparater til fremstilling av drikker. 
 
33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234318 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200514683 
(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:  
 Rett Råd 

(730) Innehaver: 
 Advokat Arild Hølland , Postboks 486, 1601 

FREDRIKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Bestyrelse av fast eiendom og eiendomsmegler 
for fast eiendom. 
 
42 Advokattjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234319 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200512287 
(220) Inndato: 2005.11.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMURFIT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMURFIT 

(730) Innehaver: 
 Smurfit Packaging Corp Ltd , Beech Hill, Clonskeagh,  

DUBLIN 4, IE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Papir og papirvarer, papp og pappvarer, ikke 

opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser og tidsskrifter, 
bøker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker 
og papirvarer; klebemidler for papirvarer; artikler til bruk 
for kunstnere, unntatt farger og lakk; pensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); 
trykktyper og klisjéer; papp- og papiremballasje. 
 
40 Bearbeiding av materialer; gjenvinning og 
resirkulering av avfall og skrot; valsing, laminering, 
sagbruksdrift; appretering og behandling av papir. 
 
42 Designtjenester relatert til emballasje og 
emballering; ingeniørtjenester relatert til design av 
emballasje og emballeringsprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234320 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200509010 
(220) Inndato: 2005.09.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMOLUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THERMOLUX 

(730) Innehaver: 
 Oso Hotwater AS , 3300 HOKKSUND, NO 

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

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

 11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, sanitære formål og vanntilførsel; 
varmtvannsberedere, varmekjeler og 
varmtvannsinnstallasjoner; varmevekslere; deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer. 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, herunder installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av apparater og instrumenter 
for vanntilførsel; informasjon og rådgivning vedrørende 
apparater og instrumenter for vanntilførsel, samt 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av slike. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234321 
(151) Reg.dato.: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(210) Søknadsnr.: 200510584 
(220) Inndato: 2005.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANASTASIA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ANASTASIA 

(730) Innehaver: 
 VN Legetøj A/S , Stormosevej 39, 8361 HASSELAGER, 

DK 
(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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234322 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600276 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.07 US 78748648 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRYVEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRYVEO 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
degenerasjon av øyets gule flekk, øyensykdommer, 
hjertekarsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det 
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, 
urologiske forstyrrelser, urogenitale forstyrrelser, 
gastrotarmforstyrrelser, muskel- og skjelettforstyrrelser, 
allergier, diabetes, hypertoni, erektil disfunksjon, seksuell 
disfunksjon, for tidlig ejakulasjon, hjerneslag, kreft, 
migrene, smerter, fedme, betennelser, 
betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettssystemet, smittsomme sykdommer, 
immunologiske forstyrrelser, virus og fungus forstyrrelser; 
farmasøytiske preparater nemlig kolesterole preparater, 
røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, osteoporose preparater og 
oftalmologiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234323 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600278 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROHM AND HAAS Perfect Paint Technology ROHM 

AND HAAS 
(730) Innehaver: 

 Rohm and Haas Co , 100 Independence Mall West, 
PA19106-2399 PHILADELPHIA, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Kjemiske produkter til bruk i produksjon av 

maling, bestrykningsmidler og dekkmaling. 
 
2 Maling, bestrykningsmidler og dekkmaling. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234324 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600277 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.07 US 78748645 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRIVSEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BRIVSEO 

(730) Innehaver: 
 Agouron Pharmaceuticals Inc , 10777 Science Center 

Drive, CA92121 SAN DIEGO, US 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Farmasøytiske preparater til behandling av 
degenerasjon av øyets gule flekk, øyensykdommer, 
hjertekarsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det 
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, 
urologiske forstyrrelser, urogenitale forstyrrelser, 
gastrotarmforstyrrelser, muskel- og skjelettforstyrrelser, 
allergier, diabetes, hypertoni, erektil disfunksjon, seksuell 
disfunksjon, for tidlig ejakulasjon, hjerneslag, kreft, 
migrene, smerter, fedme, betennelser, 
betennelsessykdommer, sykdommer i 
åndedrettssystemet, smittsomme sykdommer, 
immunologiske forstyrrelser, virus og fungus forstyrrelser; 
farmasøytiske preparater nemlig kolesterole preparater, 
røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, 
gynekologiske preparater, osteoporose preparater og 
oftalmologiske preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234325 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600279 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(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: 
 Officine Maccaferri SpA , Via Agresti, 6, 40123 

BOLOGNA, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Gabionstrukturer av metalltråd, herunder 

sekkegabioner, kassegabioner, gabionmadrasser for 
elveerosjonskontroll, kanalfôringer og sjøvern, herunder 
gabiondammer, såler, demninger, murer, diker og 
bølgebrytere, deler og tilbehør, herunder ikke-elektrisk 
metalltråd av uedelt metall, metalltrådbindeledd, 
metalltråd for sammensnøring, membraner av masker, 
netting og lokk. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234326 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600280 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MACCAFERRI 

(730) Innehaver: 
 Officine Maccaferri SpA , Via Agresti, 6, 40123 

BOLOGNA, IT 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Gabionstrukturer av metalltråd, herunder 

sekkegabioner, kassegabioner, gabionmadrasser for 
elveerosjonskontroll, kanalfôringer og sjøvern, herunder 
gabiondammer, såler, demninger, murer, diker og 
bølgebrytere, deler og tilbehør, herunder ikke-elektrisk 
metalltråd av uedelt metall, metalltrådbindeledd, 
metalltråd for sammensnøring, membraner av masker, 
netting og lokk. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234327 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600283 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FANA VARDEN 

(730) Innehaver: 
 Fana Idrettslag , Postboks 117 Nesttun, 5852 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234328 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600284 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FANA IL 

(730) Innehaver: 
 Fana Idrettslag , Postboks 117 Nesttun, 5852 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 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 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234329 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600285 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Tropical Fresco Natural 

(730) Innehaver: 
 Florida Ice and Farm Company SA , Echeverria,  BELÉN, 

HEREDIA, CR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Drikker (ikke-alkoholholdige); fruktdrikker og 

fruktjuicer (ikke-alkoholholdige); saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234330 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600287 
(220) Inndato: 2006.01.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.21 DE 305 69 163 
(540) Gjengivelse av merket: 

HERUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HERUS 

(730) Innehaver: 
 IBMV Maritime Innovationsgesellschaft mbH für die 

gewerbliche Wirtscaft in Mecklenburg-Vorpommern , Am 
Strande 19, 18055 ROSTOCK, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Skipskonstruksjoner, transportable 
skipskonstruksjoner, skipsror, byggeplater, 
byggepaneler, plater, spesielt stålplater, containere og 
flytende containere, stålkabler, wirer, dyser, landganger, 
master, flytebrygger for skip, forannevnte varer av metall, 
metallkeramiske komposittmaterialer. 
 
12 Skipstekniske installasjoner og innretninger, 
nemlig ror, med eller uten leddete finner og bevegelige 
finner for sjø-, kyst-, innenlands- og elveskip. 
 
16 Trykksaker, prospekter, tegninger, 
originaltegninger, konstruksjonstegninger, 
tegningskopier. 
 
42 Ingeniørtjenester, gjennomføring av forsknings- 
og konstruksjonsarbeider, utarbeidelse av tekniske 
utkast, gjennomføring av tekniske beregninger 
(ingeniørtjenester), teknisk rådgivning, tilveiebringelse av 
ekspertise på det nautiske området, prosjektforskning, 
spesielt gjennomføring av studier og undersøkelser i 
forbindelse med utvikling av manøvreringstekniske 
konsepter av kjøretøyer på modeller og/eller skip, 
innovasjonsforskning, nemlig utvikling av nye 
manøvreringstekniske elementer og forberedelse av 
tekniske konstruksjonsdokumenter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234331 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600226 
(220) Inndato: 2006.01.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OsteCompagniet 

(730) Innehaver: 
 Ostecompagniet AS , Brynsveien 12, 0667 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; 
ost; meieriprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter for 
så vidt inngår i denne klasse. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
detaljhandelsvirksomhet, engroshandelsvirksomhet og 
markedsføringsvirksomhet, alt innenfor området for ost 
og andre næringsmidler. 
 
41 Undervisning, opplæring og informasjon 
innenfor området for ost og andre næringsmidler samt 
økonomi og salg relatert til samme. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234332 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600823 
(220) Inndato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2004.12.23 MP 858549 
(540) Gjengivelse av merket: 

CINDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CINDA 

(730) Innehaver: 
 Burberry Ltd , 18/22 Haymarket, SW1Y4DQ LONDON, 

GB 
(740) Fullmektig: 

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

 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, bager, kofferter, 
reisebager, garderobeposer for klær (for reiseformål), 
kosmetikkofferter, ryggsekker, skoleransler, reisevesker, 
vesker, håndvesker, skuldervesker, stresskofferter, 
dokumentmapper, handlevesker og trillebager; 
pengepung, poser for emballasje (av lær), lommebøker, 
nøkkelknipper, seddelmapper og dokumentholdere; 
selskapsveske; kosmetikkvesker og bager; 
reisesmykkeetuier; paraplyer, parasoller, gåstaver og 
spaserstokker; klær til kjæledyr; tepper for hester; 
halsbånd og lærsnorer for dyr 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234333 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600234 
(220) Inndato: 2006.01.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 BESTSELGER klubben 

(730) Innehaver: 
 N W Damm & Søn AS , 0055 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Markedsføring av bøker og kundeinformasjon 
herom 
 
41 Utgivelse av bøker og tekster, kulturelle 
aktiviteter herunder drift av bokklubb 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234334 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600824 
(220) Inndato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEMPO 

(730) Innehaver: 
 Tempodia AS , 1401 SKI, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobiler, mopeder, sykler og sykkeldeler 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234335 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200506750 
(220) Inndato: 2005.07.12 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.10 US 78/648350 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESPEEDOMETER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ESPEEDOMETER 

(730) Innehaver: 
 eSpeed Inc , 110 E. 59th Street,  NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning, og undervisning; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere, grammofonplater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og computere; computer 
hardware; computer software; computer finanssoftware; 
computer software til bruk i forbindelse med 
kapitalinvesteringstjenester,  verdipapirmeglertjenester 
og transaksjon og handel med finansielle instrumenter; 
computer software for utførelse av finansielle handler, 
bekreftelses-, klarerings- og betalings og 
oppgjørstjenester; computer software for bruk i 
sammenheng med veksling av miljøbestemte 
emisjonstillatelser; computer software for tilgang til en 
elektronisk markedsplass for handel av finansielle 
instrumenter; computer software for tilgang til finansiell 
informasjon, inkludert informasjon på området 
differansehandel, varehandel, verdipapirer, valuta, 
finansielle instrumenter, kurtasje, megling og 
fondshandel, handel, investeringer, firmaer, finansielle 
markeder samt aksjepriser og indekser; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner, i form av elektroniske 
nyhetsbrev på forretningsområdet, finansiering og 
investeringer; computer software som muliggjør handel i 
finansielle instrumenter, som gir mulighet for effektuering 
av handler og for bekreftelse av handler, og som 
muliggjør tilgang til finansiell informasjon og finansiell 
markedsinformasjon, sanntid og annet; deler, utstyr og 
tilbehør for alle foran nevnte varer. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
banktjenester; finansielle tjenester; finansielle analyser, 
ledelse og rådgivning; kapitalinvesteringstjenester; 
kurtasje-, meglings- og fondshandelstjenester, 
transaksjoner og handel med finansielle instrumenter; 
tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av en elektronisk 
markedsplass for handel av finansielle instrumenter; 
fremskaffelse av finansiell informasjon; finansielle 
tjenester, nemlig tilbud om og utleie av tilgangstid til en 
computer database, inneholdende informasjon relatert til 
finansielle instrumenter, hjelpemidler for transaksjoner og 
handel av finansielle instrumenter, inkludert en børs for 
handel av finansielle instrumenter via et privat intranett 
eller via internett; elektronisk kommunikasjon vedrørende 
finansiell informasjon relatert til markedspriser og - 
noteringer, handel i finansielle instrumenter, inkludert 
bud, anbud, tilbud, handel og omfang; fremskaffelse av 
informasjon relatert til finansielle instrumenter, kurtasje, 
megling og fondshandel, handel, investeringer, firmaer 
og finansielle markeder via internett. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kommunikasjon av finansiell informasjon via et online 

globalt computer nettverk; rådgivning og fremskaffelse av 
informasjon relatert til de foran nevnte tjenester; 
nettverkstjenester og Internettjenester til bruk i 
forbindelse med handel av finansielle instrumenter via et 
privat intranett eller via internett. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av computer hardware og 
software; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234336 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200514466 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 spar smart 

(730) Innehaver: 
 DnB NOR Bank ASA , v/Konsernjuridisk, 0021 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234337 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200514467 
(220) Inndato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 spar smart 

(730) Innehaver: 
 DnB NOR Bank ASA , v/Konsernjuridisk, 0021 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234338 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600300 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FANA FOTBALL 

(730) Innehaver: 
 Fana Fotball , Postboks 105 Nesttun, 5852 BERGEN, 

NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 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. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234339 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600301 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LABYRINT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LABYRINT 

(730) Innehaver: 
 Intergross AS , Rådhusgata 17, 3211 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av baderomsartikler, tekstiler og 

tekstilvarer, håndklær, servietter, husholdnings-og 
kjøkkenartikler, gjenstander til rengjøringsformål, verktøy, 
glassvarer, stentøy, porselen og keramikk, serviser, spill 
og leketøy, stearinlys, såper, hagemøbler, gaveartikler og 
elektriske artikler. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234340 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600302 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LABYRINT 

(730) Innehaver: 
 Intergross AS , Rådhusgata 17, 3211 SANDEFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Salg av baderomsartikler, tekstiler og 

tekstilvarer, håndklær, servietter, husholdnings-og 
kjøkkenartikler, gjenstander til rengjøringsformål, verktøy, 
glassvarer, stentøy, porselen og keramikk, serviser, spill 
og leketøy, stearinlys, såper, hagemøbler, gaveartikler og 
elektriske artikler. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234341 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600303 
(220) Inndato: 2006.01.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ZIPP 

(730) Innehaver: 
 Zoo Partner AS , Postboks 6015, Sluppen, 7434 

TRONDHEIM, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

disse materialer; salmakervarer; halsbånd for dyr; klær 
for dyr. 
 
20 Møbler, speil, billedrammer, varer 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; 
senger, bur og kurver for kjæledyr. 
 
31 Næringsmidler til dyr; dyrefor. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234342 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200513768 
(220) Inndato: 2005.12.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNDERBAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 UNDERBAR 

(730) Innehaver: 
 BP Pubutvikling AS , Stranden 71, 0250 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Barer, bartjenester, kafeer 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234343 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200514150 
(220) Inndato: 2005.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MED KJÆRLIGHET SOM VÅPEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MED KJÆRLIGHET SOM VÅPEN 

(730) Innehaver: 
 Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene , T I Øgrims 

plass 4, 0130 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker, papirvarer 
 
41 Sosialt arbeid i form av underholdnings- og 
undervisningsvirksomhet 
 
45 Personlige og sosiale tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234344 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200514151 
(220) Inndato: 2005.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JULEGRYTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JULEGRYTA 

(730) Innehaver: 
 Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene , T I Øgrims 

plass 4, 0130 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker, papirvarer 
 
41 Sosialt arbeid i form av underholdnings- og 
undervisningsvirksomhet 
 
45 Personlige og sosiale tjenester 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234345 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200411577 
(220) Inndato: 2004.11.18 
(300) Søknadsprioritet 2004.05.18 US 76/593,935 

2004.05.18 US 76/593,936 
2004.05.18 US 76/593,937 
2004.05.18 US 76/593,938 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ICE CREAM 

(730) Innehaver: 
 BBC Ice Cream LLC , 1755 Broadway, 3rd Floor, 

NY10019 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Kosmetiske preparater; ansiktssminke, 
dekkstifter, rouge, ansiktspudder, brunkrem, øyensminke, 
øyenblyanter, øyenbrynblyanter, maskara, kunstige 
øyenvipper, kosmetiske pudder, kosmetiske blyanter, 
leppestifter, leppeglans, leppepomade, leppeblyanter, 
renseprodukter for sminke, påføringsprodukter for sminke 
i form av bomullsdotter til kosmetisk bruk, 
ansiktsrensemidler, ansiktsvann, skrubbekremer for 
ansiktet, ansiktskremer, fuktighetskremer for ansiktet, 
ansiktslotion og ikke-medisinske ansiktsbehandlinger, 
hudpleie-preparater for rynkefjerning, 
neglepleiepreparater, neglelakk, neglelakkfjerner, 
neglekremer, neglebåndfjernere, poleringspreparater for 
negler, fuktighetskremer for huden og fuktighetsmasker, 
hudbalsam, håndkremer, massageoljer, eteriske oljer for 
personlig bruk, talkumpudder, badekuler, badekrystaller, 
badeskum, badegelé, badeoljer, pudder, badesalt, 
rensepreparater for huden, skrubbekrem for kroppen, 
duftepreparater for kroppen, kropps- og håndlotion, 
kroppsgelé, dusjgelé, kroppsoljer, kroppspudder, 
skrubbekrem for kroppen, kroppsmasker, 
kroppsmaskekremer og lotion, kroppskremer, 
barberingspreparater, etterbarberingsbalsam, 
hudslipingspreparater, ikke-medisinske 
leppepleiepreparater, leppekrem, solingspreparater, 
preparater mot solbrenthet, solbruningspreparater og 
ettersolkremer; selvbruningspreparater, nemlig 
selvbruningsmelk og krem, hurtigbruningskrem, 
selvbruningslotions, gelé og spray; parfyme, eau de 
cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne 
og eau 'de toilette; tannkrem, deodoranter og 
antitranspirasjonsmidler for personlig bruk; kosmetiske 
puter, impregnerte kosmetiske servietter; bomullspinner 
for kosmetisk bruk; bomullsdotter for personlig og 
kosmetisk bruk; ikke-medisinske topiske hudkremer, 
salver, geléer, ansiktsvann, lotion, sprayer og pudder; 
aromaterapikremer, lotion og oljer; hårpleieprodukter, 
nemlig sjampo, balsam, mousse, gelé, spray, krem 
fargepreparater, onduleringslotion, preparater for 
hårpermanent, blekemidler for hår, hårfargemidler, 
bløtgjøringsmidler for hår, maskara for hår, hårpomade, 
hårfargefjernere, hårmyknere, hårmyknings-preparater, 
hårglattingspreparater,stylingpreparater, hårfjernere, 
hårpleiepreparater; våtservietter for spedbarn; 
antibakterielle kosmetiske våtservietter til bruk for fjerning 
av sminke; engangsservietter impregnert med kjemikalier 
eller substanser for personlig hygiene og til 
rengjøringsformål.   
 
9 Beskyttende briller; solbriller; briller; 
brilleinnfatninger; brilleglass-, solbrilleglass- og 
brilleetuier, brilleglass-, solbrilleglass- og brillesnor; 
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brilleglass, solbrilleglass- og brillekjeder; brilleglass-, 
solbrilleglass og brillepussekluter; magneter; 
pyntemagneter; kjøleskapsmagneter; lekemagneter; 
musematter; CD-etuier; etuier for lagring og transport, 
nemlig etuier til CD-er, lydkassetter, videokassetter, CD-
ROMs, hjemmevideospill, tilbehør til hjemmevideospill, 
datamaskiner, datamaskintilbehør, kameraer, 
videokameraer og mobiltelefoner; bærekofferter for 
datamaskiner; håndstøtter og datamusbrukere; 
håndstøtter for dataprodukter; håndstøtter for 
datatastaturer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av bøker, småskrifter, blader, journaler, håndbøker, 
brosjyrer, flygeblader, pamfletter og nyhetsbrev, alle i 
området musikk, moter, livstil, underholdning, kunst, 
kultur og politikk; elektroniske publikasjoner, nemlig 
bøker, småskrifter, blader, journaler, håndbøker, 
brosjyrer, flygeblader, pamfletter og nyhetsbrev, alle i 
området musikk, moter, livstil, underholdning, kunst, 
kultur og politikk, innspilt på CD-ROMs, disketter, 
videokassetter og-magnetiske bånd.   
 
14 Juvelvarer og tilbehør dertil; halskjeder; 
jakkeslagpins; dekorative pins; pins som smykker; 
øreclips; slipsnåler og -clips; lisseslips med spissene 
laget av edle metaller, mansjetter; pins laget av edle 
metaller; beltespenn laget av edle metaller; juvelvarer; 
smykker; smykkekjeder; hattepins; hattedekorasjoner og 
pins laget av edle metaller, skopynt laget av edle 
metaller, suvenirer laget av edle metaller; 
nipsgjenstander laget av edle metaller; juvelesker og 
etuier laget av edle metaller; fyrstikkesker laget av edle 
metaller; snusdåser og serviettringer laget av edle 
metaller; klokker og tilbehør dertil; ur; lommeur; 
stoppeklokker; klokkereimer og-bånd; klokkekjeder; 
klokkeetuier; ur; vekkerur; radiovekkerur, veggur; 
småfigurer og skulpturer laget av edle metaller; 
sparegriser laget av edle metaller; bokmerkeklyper laget 
av edle metaller, seddel-klyper laget av edle metaller; 
askebegre laget av edle metaller, flaskelukkeanording 
laget av edle metaller, kaffeserviser, teserviser og 
tannpirkeholdere laget av edle metaller, vaser laget av 
edle metaller; bordoppsatser laget av edle metaller, 
bordoppsatser for olje eller eddik laget av edle metaller, 
blomsterskåler laget av edle metaller; byster, figurer, 
småfigurer, statuer, statuetter og cocktailpinner laget av 
edle metaller; lysestaker og lysmansjetter av edle 
metaller, ikke-elektriske kandelabrer laget av edle 
metaller; sigarettmunnstykker og -lightere laget av edle 
metaller; fyrstikkesker og -holdere laget av edle metaller, 
brevåpnere laget av edle metaller; potpourri skåler laget 
helt eller delvis av edle metaller.   
 
18 Universalsports- og atletisk vesker; 
rumpetasker, ryggsekker, sportssekker, livvesker, 
sportsvesker, skipssekker, bærevesker, bokvesker, 
håndvesker, portemonéer, småvesker, pengepunger, 
skuldervesker, bærevesker, reisevesker, klesvesker til 
reisebruk, lær handlevesker, strandvesker, skolevesker, 
reisebager, bagasjeetiketter (av lær), reisekister, 
kofferter, kosmetiske vesker (tomme), toalettvesker 
(tomme), beautybager (tomme), kosmetiske bager 
(tomme), redskapsvesker (tomme), attachévesker, 
stresskofferter; dokumentmapper; vesker for menn, 
dokumentmapper; læromslag til forretningskort, 
kredittkort, visittkort, pass og nøkler, nøkkelhanker laget 
av lær; småpengepunger, lommebøker, seddelbøker, 
paraplyer og parasoller.   
 
25 Klær, nemlig skjorter, T-skjorter, underskjorter, 
nattskjorter, rugbyskjorter, poloskjorter, cardiganer, 
gensere, uniformer, atletiske uniformer, bukser, slacks, 
jeans, dongeribukser, overaller, arbeidsdresser, gensere, 
kjeledresser, shorts, boxer-shorts, topper, korte topper, 
topper uten ermer, haltertopper, treningsskjorter, 
treningsshorts, treningsbukser, sjal, oppvarmingsdresser, 
joggedresser, treningsdrakter, bluser, skjørter, kjoler, side 
kjoler, gensere, vester, fleece vester, pullovere, 
snødresser, parkas, kapper, anorakker, ponchoer, jakker, 

vendbare jakker, frakker, blazere, dresser, høyhalset 
gensere, skidresser av tekstiler, badetøy, strandtøy, 
tennistøy, surfingtøy, skitøy, babytøy, smekker (ikke av 
papir), caps, badecaps, alpeluer, luer, hatter, skyggeluer, 
hodebånd, håndleddbånd, svettebånd, hodeplagg, 
ørevarmere, forklær, sjal, bandanaer, belter, bukseseler, 
halskleder, slips, halstørklær, sløyfer, undertøy, truser, 
badebukser, bh er, sports-bh-er, bysteholdere, korsetter, 
truser, hofteholdere og hoftebelter, teddies, hofteholdere, 
koresettering, sangletter, sokker, tv-dresser, badekåper, 
undertøy, pyjamas, nattøy, nattkjoler, dameundertøy, 
underliv (undertøy), neglisjéer, chemiser, chemisetter, 
underkjoler, saronger, leggvarmere, strømpevarer, 
strømpebukser, bodies, knestrømpebukser, leggings, 
strømpebukser, trikoter, dresser, alti-ett drakter, 
korsetter, hansker, votter, fottøy, sko, joggesko, støvler, 
kalosjer, sandaler, tøfler og regntøy. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234346 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200413338 
(220) Inndato: 2004.12.28 
(300) Søknadsprioritet 2004.10.12 US 78498736 

2004.10.12 US 78498739 
2004.10.12 US 78498740 
2004.10.12 US 78498741 
2004.10.12 US 78498742 
2004.10.12 US 78498744 

(540) Gjengivelse av merket: 

JAVA GET POWERED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 JAVA GET POWERED 

(730) Innehaver: 
 Sun Microsystems Inc , 4150 Network Circle, CA95054 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, overvåking, kontroll, livredning og 
undervisning; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; 
magnetiske databærere; opptaksplater; 
grammofonplater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; datahardware; periferiutstyr for 
datamaskiner; datasoftware og firmware for styring, 
administrering, håndtering, overføring og lagring av data 
og informasjon; forbrukerelektronikkinnretninger, nemlig 
opptakere og avspillere for lyd, bilde og video, CD-
spillere, MP3-opptakere og -avspillere, 
laserdiskopptakere og -avspillere, stereoer, stereotunere, 
kalkulatorer, håndholdte datamaskiner, digitale kameraer, 
digitale videoopptakere, videoopptakere og -avspillere, 
personsøkere, digitale og elektroniske personsøkere, 
personlige digitale assistenter, telefoner, trådløse 
telefoner, mobiltelefoner, webtelefoner, 
telefonsvarmaskiner, fjernsynsapparater, 
fjernsynsmonitorer, pedometere (skrittmålere), 
nøkkelringer og -lenker, termostater, videokameraer, 
videokassettopptakere og -avspillere, videomonitorer, 
håndholdte videospillkonsoller, databaserte 
videobrettspill for spillformål, elektroniske og 
elektromekaniske spillbrett med videoutgang, interaktive 
videospill av "virtual reality" (kunstig virkelighet) omfattet 
av datahardware og software, videospillmaskiner for bruk 
med fjernsynsapparater, videoutgangsspillmaskiner for 
bruk med fjernsynsapparater, dataspillutstyr 
inneholdende minneinnretninger nemlig disker og plater, 
stemmebaserte beskjedformidlingssystemer omfattet av 
datahardware og software for bruk ved drift og betjening 
av stemmepost (voicemail) og stemmebasert 
beskjedformidling, DVD-spillere og -opptakere, digitale 
VHS-spillere og -opptakere, forsterkere for trådløs 
kommunikasjon; personlige digitale assistenter (PDA); 
digitale set-top-bokser, nemlig databaserte og digitale 
enheter for behandling og konvertering av TV-signaler, 
samt for styring og valg av funksjoner og innhold på 
fjernsynsmottakere, for kabel-, satellitt- og 
bakkenettbaserte signaler; DVD-spillere og -opptakere; 
digital-VHS-spillere og -opptakere; 
kabelforgreningsbokser; fjernsynsapparater; 
fjernsynsmonitorer; set-top-bokser, nemlig databaserte 
og digitale enheter for behandling og konvertering av TV-
signaler, samt for styring og valg av funksjoner og 

innhold på fjernsynsmottakere, for fjernsynsapparater; 
internett-fjernsynshardware; lydkassettopptakere; 
lydkassettspillere; CD-spillere; CD-opptakere; digitale 
kameraer; digitale videoopptakere; faksmaskiner; GPS-
sendere og -mottakere; internettutstyr, nemlig plug-and-
play-enheter (systemenheter som er enkle å installere og 
konfigurere) som utelukkende prosesserer inndata fra 
brukeren og utdata fra skjerm; fotografiske kameraer; 
filmkameraer; optiske scannere; fotokopimaskiner; 
fotografiske prosjektører; lysbildeprosjektører; 
personsøkere; radioer; scannere; telefonsvarmaskiner; 
videokameraer; videokassettopptakere; videomonitorer; 
videobåndopptakere; 
stemmebeskjedformidlingssystemer; radiosignalbaserte, 
analoge, digitale og elektroniske personsøkere; lyd- og 
bildeopptakere og -spillere; laserdiskopptakere og -
spillere; mp3-opptakere og -spillere; stereoanlegg; 
tunere; videospillavspilllere; håndholdte, elektroniske 
innretninger, nemlig bærbare lyd-, video-, multimedia- og 
digitalinnretninger; elektronisk innmatingsinnretninger, 
nemlig elektroniske tastaturer, styrematter og 
berøringssensitive skjermer; hybrid-set-top-bokser, 
nemlig databaserte og digitale enheter for behandling og 
konvertering av TV-signaler, samt for styring og valg av 
funksjoner og innhold på fjernsynsmottakere; spill-inn-
set-top-bokser, nemlig databaserte og digitale enheter for 
behandling og konvertering av TV-signaler, samt for 
styring og valg av funksjoner og innhold på 
fjernsynsmottakere (gaming in set-top-boxes); 
spillkonsoller; nedlastbare, elektroniske publikasjoner i 
form av brukermanualer, offentlige rapporter og teknisk 
dokumentasjon innen feltet datahardware, software, 
digitale og elektroniske teknologier og tjenester for bruk 
ved administrering, håndtering, overføring og lagring av 
data og informasjon; 
 
16 Papir, papp, kartong og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
fotografier; skrivemateriell og papirvarer; plakater; 
tegneserier; fargeleggingsbøker; aktivitetsbøker; 
notatbøker; adressebøker; bokmerker; ikke-elektroniske, 
personlige planleggere og organisatorer (herunder 
oversiktskalendere); kalendere; innpakkingspapir; 
gavelapper, herunder til-/fra-kort; gaveposer; gaveesker; 
notatpapir for korrespondanse; postkort; gratulasjonskort 
av papir; skrivesaksklistremerker; fotoalbum; 
utklippsbøker; autografbøker; frimerkealbum; 
kunstkopier, -avtrykk og -reproduksjoner; litografier; 
strykemerker; papp-/kartongfigurer; papp-/kartongutklipp; 
magasiner og andre publikasjoner, nemlig 
underholdningsrelaterte; skrivebordsorganisatorer; 
stativer og holdere for penner, blyanter, tape, binders og 
notisblokker, til bruk på skriverbord; dispensere for 
limbånd til skrivesaks- eller husholdningsformål; 
utklippstavler; skrivesaks-, notisblokk- og blyantsett; 
notisblokker; organisatorer for til skrivesaker; pennaler; 
blyantspissere; brevåpnere; skrivesaksporteføljer; 
skrivebordsblokker og -underlag, samt skrivesakssett 
bestående av papir, konvolutter, segl, stensiler og 
sjabloner, korktavler, krittavler, og notattavler; noteark; 
artikler og materialer til bruk for kunstnere, nemlig skrive- 
og tegnesaksporteføljer og skissebøker; festartikler av 
papir, nemlig festdekorasjoner, papirservietter, papirbånd 
og -remser, festposer av papir og festhatter av papir; 
gaveinnpakningsdekorasjoner laget av papir; telefon- og 
telefonoppringingskort, ikke magnetisk kodet; visittkort; 
midlertidige påklistringstatoveringer; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 
 
25 Klær; fottøy; hodeplagg. 
 
35 Arrangering og gjennomføring av 
handelsmesser innen feltet datateknologi; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter;kontortjenester. 
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41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning, design og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning;datakonsultasjonstjenester; design 
og utvikling av datahardware og software; 
dataprogrammering; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234347 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200510571 
(220) Inndato: 2005.10.07 
(300) Søknadsprioritet 2005.04.07 EU 004379087 
(540) Gjengivelse av merket: 

PINC HOUSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PINC HOUSE 

(730) Innehaver: 
 Pinc House AB , Kungsborgsbacken 1, 13146 NACKA, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 19 Bygninger, ikke av metall; bygningsmaterialer, 

ikke av metall. 
 
37 Oppføring av bygninger. 
 
42 Produktformgivning; arkitektvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234348 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200509418 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.09 US 78689183 

2005.08.09 US 78689184 
2005.08.09 US 78689185 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

CA90024 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234349 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200505455 
(220) Inndato: 2005.06.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOUNTAIN HARD WEAR 

(730) Innehaver: 
 Mountain Hardwear Inc , 14375 NW Science Park Drive, 

OR97229 PORTLAND, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sports- 
og utstyrsbager, ryggsekker, skipssekker, rumpetasker. 
 
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; madrasser; soveposer; 
soveunderlag; konvertibelt soveunderlag/stol; feltstoler av 
tekstil. 
 
22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring 
(ikke av gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale; telt og tilbehør til telt. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234350 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200509420 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.09 US 78689177 

2005.08.09 US 78689180 
2005.08.09 US 78689181 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

CA90024 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234351 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600304 
(220) Inndato: 2006.01.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IDALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IDALL 

(730) Innehaver: 
 Per Aarskog AS , Gran, 1914 YTRE ENEBAKK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparater for overføring og gjengivelse av lyd 

og bilder, mp3, dvd spiller, radio og tv. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 

(111) Reg.nr.: 234352 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200509421 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.09 US 78687189 

2005.08.09 US 78689187 
2005.08.09 US 78689188 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELIO 

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

CA90024 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234353 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200509422 
(220) Inndato: 2005.09.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.05 US 78686801 

2005.08.06 US 78687133 
2005.08.06 US 78687135 

(540) Gjengivelse av merket: 

HELIO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HELIO 

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

CA90024 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234354 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200506472 
(220) Inndato: 2005.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2005.01.19 US 78/550,330 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEBLON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 LEBLON 

(730) Innehaver: 
 Leblon Holdings LLC , 899 Cassatt Road, 400 Berwyn 

Park, Suite 115, PA19312 BERWYN, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Cachaca (Brasiliansk rom). 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234355 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200514110 
(220) Inndato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet 2005.07.06 US 78/664,195 

2005.07.06 US 78/664,196 
2005.07.06 US 78/664,197 

(540) Gjengivelse av merket: 

COCA-COLA M5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COCA-COLA M5 

(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:  
 9 Innspilte CD-plater, video-bånd, laser-plater, 

dataprogrammer, DVD-plater med musikk-, drama-, 
animasjons-, miksede media og multimedia fremførelser 
 
32 Drikkevarer, nemlig: mineralvann, 
kullsyreholdig vann; sirup og konsentrater til fremstilling 
av drikker 
 
41 Underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringe 
tidligere innspilt musikk, vidoer, animasjoner, 
musikkvideoer, miksede media og multimedia, alle tilbudt 
online via et globalt datanettverk 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234356 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200512039 
(220) Inndato: 2005.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2005.06.16 SE 0504375 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 PrimaLiv 

(730) Innehaver: 
 Skånemejerier Ek För , Von Troils väg 1, 20503 MALMÖ, 

SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234357 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600827 
(220) Inndato: 2006.01.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SKALLDYR FESTIVALEN Mandal 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Kulturby Mandal , Bryggegata 10, 4514 

MANDAL, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

markedsføring av reisemål, samt varer og tjenester; 
organisering av messer for salg og markedsføring 
 
41 Kulturelle aktiviteter; 
underholdningsvirksomhet; organisering og ledelse av 
festivaler(kulturelle arrangement) 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Reg.nr.: 234358 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600310 
(220) Inndato: 2006.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 TXAPELA EUSKAL TABERNA 

(730) Innehaver: 
 Trond Kjellevold, c/o Escalon, Vetrlidsalmenning 21, 

5014 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234359 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200600311 
(220) Inndato: 2006.01.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 adams express 

(730) Innehaver: 
 Adams Express AS , Postboks 206 Skøyen, 0213 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

varer, organisering av reiser. 
(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 

  
 
(111) Reg.nr.: 234360 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200507139 
(220) Inndato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIGIVANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIGIVANCE 

(730) Innehaver: 
 ADC Telecommunications Inc , 13625 Technology Drive, 

MN55344-2252 EDEN PRAIRIE, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
maling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234361 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200505202 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADWORDS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADWORDS 

(730) Innehaver: 
 Google Inc , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

trykksaker; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av 
reklame for andre via internet. 
 
42 Teknologiske tjenester, datamaskintjenester, 
nemlig å søke etter, innsamle, analysere og presentere 
informasjon tilpasset brukerens anmodning via et globalt 
datanettverk, yte tilgang til beskyttede samlinger av 
informasjon, skape registre av informasjon, internettsider 
og andre informasjonskilder; yte informasjon vedrørende 
et vidt spekter av tekst, elektroniske dokumenter, 
databaser, grafisk og audiovisuell informasjon; 
søkemotortjenester; gi informasjon fra søkbare registre 
og informasjonsdatabaser, inkludert tekst, elektroniske 
dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell 
informasjon; rådgivning i forbindelse med alt det 
ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234362 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200505203 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADSENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ADSENSE 

(730) Innehaver: 
 Google Inc , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

trykksaker; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita.    
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av 
reklame for andre via internett.   
 
42 Teknologiske tjenester, datamaskintjenester, 
nemlig å søke etter, innsamle, analysere og presentere 
informasjon tilpasset brukerens anmodning via et globalt 
datanettverk, yte tilgang til beskyttede samlinger av 
informasjon, skape registre av informasjon, internettsider 
og andre informasjonskilder; yte informasjon vedrørende 
et vidt spekter av tekst, elektroniske dokumenter, 
databaser, grafisk og audiovisuell informasjon; 
søkemotortjenester; gi informasjon fra søkbare registre 
og informasjonsdatabaser, inkludert tekst, elektroniske 
dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell 
informasjon; rådgivning i forbindelse med alt det 
ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Reg.nr.: 234363 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200505207 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

I'M FEELING LUCKY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 I'M FEELING LUCKY 

(730) Innehaver: 
 Google Inc , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Programvare for datamaskin. 

 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; gi 
sammensatt brukertilgang til beskyttede samlinger av 
informasjon ved hjelp av et globalt informasjonsnettverk 
av datamaskiner.  
 
42 Teknologiske tjenester; datamaskintjenester, 
nemlig å søke etter, innsamle, analysere og presentere 
informasjon tilpasset brukerens anmodning via et globalt 
datanettverk; gi informasjon fra søkbare registre og 
informasjonsdatabaser, inkludert tekst, elektroniske 
dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell 
informasjon, ved hjelp av globalt informasjonsnettverk av 
datamaskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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(111) Reg.nr.: 234364 
(151) Reg.dato.: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Søknadsnr.: 200505210 
(220) Inndato: 2005.06.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORKUT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ORKUT 

(730) Innehaver: 
 Google Inc , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
42 Teknologiske tjenester, datamaskintjenester, 
nemlig å søke etter, innsamle, analysere og presentere 
informasjon tilpasset brukerens anmodning via et globalt 
datanettverk, gi tilgang til beskyttede samlinger av 
informasjon; skape registre av informasjon, internettsider 
og andre informasjonskilder; gi informasjon vedrørende 
et vidt spekter av tekst, elektroniske dokumenter, 
databaser, grafisk og audiovisuell informasjon; yte 
kommunikasjonstjenester over datamaskinnettverk; 
søkemotortjenester; gi informasjon fra søkbare registre 
og informasjonsdatabaser, inkludert tekst, elektroniske 
dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell 
informasjon. 
 
45 Online sosiale nettverkstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  34/06, 2006.08.21 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.  
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 

 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som  
 WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses  
 for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53 og Madrid- 
 protokollen artikkel 3 (4). 
 Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende  
 i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den  
 internasjonale registreringsdatoen. 
Etterfølgende  
utpeknings 
dato:  Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke  
 har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter  
 Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble  
 søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en  
 internasjonal registrering må bygge på en hjemlands- 
 registrering eller -søknad. 
Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at  

den internasjonale registreringen gjelder i Norge,  
jf. varemerkeloven § 51. 

 
 

 
 
(111) Int.reg.nr: 0145010 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.01.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200513254 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Strebel 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Strebel 

(730) Innehaver: 
 GEBE GmbH, 141, Linzer Strasse, 1141, WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 8 Tools for assembling central heating 

installations. 
 
11 Boilers, accessory parts for central heating. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0304846 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200514374 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAMILTON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 HAMILTON 

(730) Innehaver: 
 Hamilton International AG (Hamilton International 

SA)(Hamilton International Ltd), Seevorstadt 6, 2502, 
BIEL/BIENNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Watches, watch movements and their parts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0339612 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200514003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESPIROT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 RESPIROT 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Veterinary products. 

 
31 Additives to fodder. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0494658 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200514004 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KP 

(730) Innehaver: 
 Pfisterer Kontaktsysteme GmbH & Co KG, Rosenstrasse 

44, 73650, WINTERBACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Tools for laying power lines. 
 
9 Lug terminals, drop terminals and branch lugs 
for electrical cables and overhead lines, terminals for 
coupling substations; high-voltage equipment (except 
insulators); low-voltage distribution panels, distribution 
boxes for electrical cables, low and high voltage electric 
switches, earthing and safety devices for electrical 
installations consisting of current detectors (high-voltage), 
switch sticks, phase and earth fixed points, cables for 
grounding and joints for grounding, short-circuiting 
devices, plug-in boards, terminals for use with 
frameworks for overhead contact systems and for 
supporting frameworks for surfaces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0632539 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200514007 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOKKER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FOKKER 

(730) Innehaver: 
 Fokker Diervoerders VoF, De Huufkes 73-75, 5674TL, 

NUENEN, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Animal foodstuffs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0645893 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200514008 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809, 

MÜNCHEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; motors for land vehicles; parts for the 
aforementioned goods; seat covers for vehicles, also of 
textile materials. 
 
28 Games and playthings; gymnastics and sports 
articles included in this class. 
 
37 Repair, upkeep and maintenance of vehicles, 
motors and of parts of the aforementioned goods, motor 
and motor vehicle adjustment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0660612 
(180) Registreringen 

utløper: 
2006.08.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200514009 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Peddy ELEFANTENQUALITÄT MÄUSEPREIS 

(730) Innehaver: 
 Rolli-Pet Tiernahrung GmbH, 18, An gersberg, 4483, 

HARGELSBERG, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Foodstuffs for animals, animal foodstuffs for 
pets, foodstuffs for rodents, foodstuffs for domestic pet 
birds, cat litter, meadow hay, litter for small animals, 
common millet, cuttle bones, sand for birds, grass for 
cats, foodstuffs for wild birds, balls for titmice, hemp 
grains, sunflower seeds, branned sunflower seeds, bags 
of peanuts, sticks of nuts, hazelnuts and dried raisins for 
animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0661962 
(151) Int.reg.dato: 1996.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200514010 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 OKD 

(730) Innehaver: 
 OKD as clen koncernu KARBON INVEST as, Prokesovo 

nám. 6/2020, 72830, OSTRAVA - MORAVSKÁ 
OSTRAVA, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Carbon for filters for water purification; fines; 

iodised salts. 
 
4 Black coal; solidified fuels (coal briquettes). 
 
5 Iodine solutions for therapeutic purposes. 
 
7 Mining machinery; mining equipment and their 
spare parts. 
 
19 Non-metallic building materials for the 
construction of prefabricated buildings and panels. 
 
37 Carrying out overground and underground 
construction works. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0670017 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.01.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200514011 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Phonocar 

The trademark consists of a circular print with the word 
"Phonocar" depicted at the right side in slanted bold type; 
this circular print is crossed by two opposing curved lines 
subdividing it into three sections, the middle section 
resembling a megaphone, its longitudinal axis having a 
slight downward slant to the right. 

(730) Innehaver: 
 Phonocar SpA, 167/C Via Flli Cervi, 42100, REGGIO 

EMILIA, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Radios; radios for cars; tape recorders; 
integrated radios and tape recorders for vehicles and 
watercraft; antennas for vehicles and watercraft; 
loudspeakers, amplifiers, devices for reflecting sound, 
loudspeaker elements, voltage transformers, voltage 
feeders and reducers, capacitors, interference 
suppression filters for capacitors, sound mixers, small 
electric components, extension cables for antennas, 
connecting cables for loudspeakers; covers, ornaments 
and front panels for car radios; consoles for car radios 
with or without loudspeakers; boards and supporting 
boards for fastening radios on vehicles and watercraft; 
panels with casings for inserting loudspeakers; small 
furniture for car radios; complete sets of components for 
installing car radios on vehicles and watercraft; cases 
and chests for magnetic tapes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0678732 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200514657 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.29 
(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: 
 Fiege Deutschland Stiftung & Co KG, 1, Joan-Fiege-

Strasse, 48268, GREVEN, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Professional business consultancy and 
business management assistance for third parties 
relating to transport, trade and storage of goods, and 
domestic and foreign trade; marketing research and 
merchandising for third parties. 
 
36 Customs brokers and automobile insurance 
brokers; real estate agents. 
 
37 Repairing motor vehicles; installing and 
servicing machines, and service and building equipment. 
 
39 Transport services and transport brokers 
engaged in sending goods and parcels by road, rail, sea, 
air and non-motorized vehicles including parcel 
conveyance and group despatches; distributing goods, 
including parcels; commissioning, assembling and 
distributing goods for third parties; packing, shipping and 
unloading of goods, storage of goods for third persons; 
automobile rental. 
 
42 Analyzing and assessing prevailing concepts 
and systems as well as planning and developing new 
concepts and systems for third parties relating to the 
movement of goods, their transport and storage as well 
as domestic and foreign trade; building planning and 
consultancy; services of an architect, engineer and 
business consultant; rental of buildings and service 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0685640 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.09.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200514012 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KA Internacional 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 KA INTERNATIONAL. 

(730) Innehaver: 
 Valdepesa Textil SL, C/Rafael Calvo 18, 28010, 

MADRID, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not 
included in other classes, of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother of pearl, zostera, derivatives of all such materials 
or of plastics. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table linen. 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; non-textile 
wall hangings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0709142 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.02.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200514013 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOYOHARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TOYOHARI 

(730) Innehaver: 
 Alexander Schuurmans European Branch of the Toyohari 

Association, Langackerstrasse 11, 4142, 
MÜNCHENSTEIN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Data media. 

 
16 Printed matter, course documentation, books. 
 
41 Training. 
 
42 Acupuncture. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0714617 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.05.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200514014 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Cà dei Frati 

The mark is represented by the words "CA' DEI FRATI" in 
cursive script, and in fancy characters with the letters "C" 
and "F" in capitals; above the phrase is an escutcheon at 
the sides of which appear decorations, and the letters "I" 
on the left and "S" on the right, all the above in negative. 

(730) Innehaver: 
 Ca' Dei Frati di Dal Cero Pietroe Figli SS, 22, Via Frati 

Fraz. Lugana, 25019, SIRMIONE BS, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0718896 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.07.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200512966 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 DIBAL 

(730) Innehaver: 
 Dibal SA, Pol. Ind. Neinver, 48016, DERIO, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Labelling machines, wrapping machines, cutter 

machines, meat chopping machines, packaging 
machines, packing machines, saws (machines). 
 
9 Electronic scales. 
 
37 Repair services for weighing machines, scales, 
labelling machines and their components including 
mechanical and electronic components. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0725119 
(180) Registreringen 

utløper: 
2009.11.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200514015 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOGUL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOGUL 

(730) Innehaver: 
 Rainer Geilfus, Georg-Kalb-Strasse 25, 82049, 

PULLACH, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Leather and imitation of leather, rucksacks, 
bags, wallets and purses. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0736413 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200512967 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERGHOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERGHOFF 

(730) Innehaver: 
 Berghoff Worldwide NV, Boterbosstraat 6-1, 3550, 

HEUSDEN-ZOLDER, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; engines 
(excluding engines for land vehicles); coupling and 
transmission components (excluding those for land 
vehicles); agricultural implements; egg incubators; hand-
operated tools. 
 
8 Hand-operated tools and implements; cutlery, 
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not made of precious metals, nor plated); combs and 
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush 
equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (excluding building glass); glassware, 
chinaware and earthenware not included in other classes; 
crockery services not made of precious metals, crockery 
services made of glass or china. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0736413 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200512967 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERGHOFF 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 BERGHOFF 

(730) Innehaver: 
 Berghoff Worldwide NV, Boterbosstraat 6-1, 3550, 

HEUSDEN-ZOLDER, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Machines and machine tools; engines 
(excluding engines for land vehicles); coupling and 
transmission components (excluding those for land 
vehicles); agricultural implements; egg incubators; hand-
operated tools. 
 
8 Hand-operated tools and implements; cutlery, 
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not made of precious metals, nor plated); combs and 
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush 
equipment; cleaning equipment; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (excluding building glass); glassware, 
chinaware and earthenware not included in other classes; 
crockery services not made of precious metals, crockery 
services made of glass or china. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0746723 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.10.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200513269 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIDEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 CIDEX 

(730) Innehaver: 
 6D Solutions, Novacité Oméga, 8, rue Hermann Frenkel, 

69007, LYON, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Plant mix reinforcement grills (bituminous 
concrete used as road reinforcement materials), made of 
metal; metallic reinforcement materials for road 
reinforcement. 
 
19 Plant mix reinforcement grills (bituminous 
concrete used as road reinforcement materials) made of 
plastic, made of composite materials; reinforcement 
materials made of such materials for road reinforcement. 
 
37 Services for treating cracks in roadways. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0748649 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200514016 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 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 Apparatus for SPC telephone exchanges; 

transmission apparatus (for telecommunication 
purposes); radio communication apparatus; computers, 
computer peripheral devices; complete sets of telephone; 
apparatus for intelligent network system; conference 
telephone apparatus; optical communication apparatus; 
high-frequency switching power supplies; inverters 
(electricity); terminals for communication; 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; 
project (technical) research services; engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0757298 
(151) Int.reg.dato: 2000.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2003.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200307653 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.08.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUROSPORTNEWS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 EUROSPORTNEWS 

(730) Innehaver: 
 Eurosport, 3, rue Gaston et René Caudron, 92798, ISSY-

LES-MOULINEAUX CEDEX, FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper; cardboard; cardboard packing; toilet 

paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence 
pants/panties), paintings (pictures) and engravings, 
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, 
pouches and sheets; plastic materials for packaging, 
namely bags, pouches, sheets and films; shields (paper 
seals); paper or cardboard signs, non-textile labels, paper 
pennants; posters; postcards, transfers; adhesives for 
stationery or household purposes; bookbinding material; 
photographs; artists' supplies; paintbrushes; typewriters; 
office requisites (except furniture); drawings; engravings; 
images; photoengravings; paper tapes or cards for 
recording computer programs; teaching media in the form 
of games (books, playing cards); playing cards; printer's 
type; printing blocks; stationery. 
 
38 Sending or transmission of telegrams and 
messages; rental of computer, teleprocessing and 
computer communication apparatus and instruments. 
 
41 Teaching, training, education services; long 
distance courses; publication of games and particularly 
televisual and audiovisual games, games on CDs and 
CD-DAs, on magnetic media; teaching and educational 
services at beginner's and advanced level in all general 
interest subjects; organisation of seminars, placements 
and courses; organisation of conferences, organisation of 
sports events, organisation of sports competitions, 
organisation of meetings, conferences and seminars; 
production and rental of films and cassettes including 
videocassettes and, more generally, of all sound and/or 
visual media, and multimedia carriers (interactive discs, 
compact and read-only digital audio discs); lending of 
books and other publications; toy lending library services, 
services provided by a franchiser, namely primary staff 
training; videotape editing; operating lotteries and games; 
rental of stadium facilities; sport camp services; rental of 
sports equipment (excluding vehicles); holiday camp 
services; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; entertainment services 
(recreational activities). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0808099 
(151) Int.reg.dato: 2003.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200308646 
(220) Notifikasjonsdato: 2003.09.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEMBRANE BLUE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MEMBRANE BLUE 

(730) Innehaver: 
 DORC Dutch Ophthalmic Research Center (International) 

BV, Scheijdelveweg 2, 3214VN, ZUIDLAND, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 5 Viscous fluid for application in eye surgery, 
having the property of improving the visibility of certain 
capsules or structures in the eye and thus allowing for 
better surgery techniques and smoother surgery 
procedures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0813453 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.10.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2005.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200512970 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NESPRI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 NESPRI 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung 

& Co KG, Rossdörfer Strasse 50, 64372, OBER-
RAMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives 

against the deterioration of wood, surfacing products 
(included in this class), antirust preparations, mastics 
(included in this class), binding agents for paints, 
bactericidal and fungicidal coatings, lacquers for 
buildings, colorants, colouring agents, colouring pastes. 
 
7 Machines, namely machines for applying 
paints, lacquers, coatings, especially flow-coating 
machines. 
 
19 Non-metallic building materials, mortars, 
building materials, especially natural and artificial stones, 
coloured stone based coatings, synthetic resin based 
coatings and silicate coatings, protective materials for 
buildings (included in this class), glass-fibre and plastic 
fabrics for use as inserts for layers of paint and coatings 
(included in this class), materials for embedding synthetic 
resin or silicate based fabrics, the aforementioned 
products intended for the building industry. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0817406A 
(151) Int.reg.dato: 2004.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200608249 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KNOW RISK, KNOW REWARD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 KNOW RISK, KNOW REWARD 

(730) Innehaver: 
 Protiviti Inc, 2884 Sand Hill Road, CA94025, MENLO 

PARK, US 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302 
SANDNES, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance and financial services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0831787 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200409734 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.09.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.29 DE 304 17 477.7/25 
(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: 
 s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, 97228, 

ROTTENDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, shoes, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0833516 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200410610 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.25 EM 003646213 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTENSE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 INTENSE 

(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Motors Europe BV, Beechavenue 150, 

1119PR, SCHIPHOL-RIJK, NL 
(740) Fullmektig: 

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

 12 Vehicles in particular motor vehicles; parts and 
fittings of motor vehicles not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0845857 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200503891 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.08.13 FR 04/3308798 
(540) Gjengivelse av merket: 

DualPlavix 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 DualPlavix 

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

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0850968 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200506145 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.03 US 78/510,655 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE SOLUTION MATTRESS BY 
TEMPUR-PEDIC 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 THE SOLUTION MATTRESS BY TEMPUR-PEDIC 

(730) Innehaver: 
 Tempur World LLC, 1713 Jaggie Fox Way, KY40511, 

LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Seating and couching mats, pillows, cushions, 

mattresses, top mattresses, bolsters and pads for 
orthopaedic, medical, nursing home and hospital use. 
 
20 Seating and couching mats, pillows, cushions, 
mattresses, top mattresses, bolsters and pads. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0851856 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200506653 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.31 US 78598983 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEMPUR-TEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TEMPUR-TEX 

(730) Innehaver: 
 Tempur World LLC, 1713 Jaggie Fox Way, KY40511, 

LEXINGTON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 24 Fabric and textiles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.08.21 - 34/06

 

80 
 

(111) Int.reg.nr: 0854289 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200507672 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.03 FR 04 3 311 075 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATOS CONSULTING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ATOS CONSULTING 

(730) Innehaver: 
 Atos Origin, 18 Avenue d'Alsace, 92400, COURBEVOIE, 

FR 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific apparatus (other than for medical 

use) and electric apparatus for conducting, switching, 
transforming, storing, adjusting and controlling electricity; 
apparatus, media for producing and reproducing, 
recording, storing, handling, transmitting, processing 
sounds, images, information and all types of data; data 
processing apparatus, data transmission systems, 
computers, computer software, sets of printed circuits; all 
systems for transmission of data, and for 
telecommunication and processing of data. 
 
35 Advisory services with regard to management 
including business management; advisory services in the 
field of commercial and administrative management 
including development and planning in terms of 
organization; technical, administrative or commercial 
advice with regard to management; advice with regard to 
follow-up of technical and computer projects including 
advice on strategy; technical, administrative or 
commercial advice in the field of information technologies 
and data processing; administrative management of 
computerized operations for third parties; computer 
management of files, computerized management with 
regard to administrative, commercial and technical 
matters; data entry and processing; computer file rental; 
personnel recruitment and management services; 
organization of exhibitions for commercial purposes in 
connection with these affairs; computer services, namely 
computer file management; administrative and/or 
commercial advice, consulting and research in the fields 
of information technologies, computers, design of 
computer software and updating and compilation of 
computer databases; compilation of databases; 
personnel recruitment. 
 
36 Advisory services with regard to financial 
management including development and planning in 
terms of organization. 
 
38 Telecommunication services, especially 
services via multimedia and telematic networks, 
communication by computer terminals especially via 
Internet-type networks; computer-aided transmission of 
images and messages, electronic messaging services, 
mobile telephony; leasing access time to a database 
server center; management of premium-value data 
transmission networks (multimedia systems, videotex, 
computer networks for telecommunication on an 
international level). 
 
42 Computer programming services, design and 
updating of computer software; computer services, 
namely computer rental, computer programming; 
technical support, namely technical assistance regarding 
information technology; leasing and licensing of software; 
rental of access time to a computerized database via any 

technical apparatus including a data transmission 
system; advisory services with regard to technical 
management including development and planning in 
terms of organization; technical advice, consulting and 
research in the fields of information technologies, 
computers, design of computer software and updating 
and compilation of computer databases; advice with 
regard to follow-up of technical and computer projects 
including process management; management of 
computer servers; strategic planning of information 
technologies, namely realization of master plans, 
urbanization of systems, realization of project 
specifications, definition of best approaches; establishing 
processes and methodologies in connection with the 
realization of architectures for computer systems, data 
networks, the definition, implantation, maintenance or 
migration of computer systems or solutions, the 
implementation of security rules for computer systems, 
computer solutions or networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0857424 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200508791 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.08 DE 304 33 187.2/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 e.on ruhrgas 

(730) Innehaver: 
 E ON AG, E.ON-Platz 1, 40479, DÜSSELDORF, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Fuels, in particular natural gas. 
 
35 Advertising, marketing, consultancy in the field 
of advertising and marketing, commercial information 
agencies and business information; organisation and 
holding of advertising events, advertising presentations 
and product information events for advertising purposes; 
organisation of fairs and exhibitions for economic and 
advertising purposes; placing of advertisements in 
magazines and trade journals as well as in daily 
newspapers, radio and television advertising, banner 
advertising in sports stadiums; development and 
distribution of advertising articles and advertising media; 
compilation of advertising articles for third parties for 
sales purposes, sponsoring in the form of advertising; 
negotiation of advertising and sponsorship contracts for 
third parties; company and organisation consultancy, in 
particular economic consultancy in the energy sector; 
business and advertising consultancy in the field of 
construction and operation of filling stations for natural 
gas vehicles; performance of commercial services, 
namely the billing of energy supplies, negotiation and 
signing of agreements on transport capacities and 
transport services by pipeline, compilation of data in 
computer databases. 
 
37 Construction and maintenance of pipeline 
systems for the transportation of natural gas, as well as 
filling stations for natural gas vehicles. 
 
38 Telecommunication services; operation of 
telecommunication facilities, in particular operation of 
data nets; provision of access to platforms and 
information on the Internet; communication through fibre 
optic nets. 
 
39 Transportation; transmission; distribution and 
delivery of gas and liquids by pipeline, in particular of 
natural gas to municipalities, commerce and industry; 
transmission and distribution of natural gas for third 
parties; storage of gas and liquids, in particular natural 
gas in underground storage caverns and reservoirs; 
delivery of natural gas, heat and energy to consumers, 
carriage of gas and liquids through pipeline systems. 
 
40 Generation of heat and energy in district 
heating stations. 
 
42 Engineering services, particularly in the field of 
gas transportation, the supply of gas, heat and energy as 
well as the use of natural gas, in particular for heat 
generation and as an automotive fuel; energy 
consultancy; research services, technical expertise and 
technical calculations in the fields of gas transmission 
and natural gas utilisation, particularly for heat generation 

and as an automotive fuel; planning and design of filling 
stations for natural gas vehicles; computer programming, 
in particular programs in the fields of gas transmission, 
gas, heat and energy supply and gas utilisation, in 
particular for heat generation and as an automotive fuel. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0865462 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200512164 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 FR 05 3 350 956 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMFORT ENERGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMFORT ENERGY 

(730) Innehaver: 
 Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 92611, CLICHY 

CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Razors and razor blades. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0865462 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200512164 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.23 FR 05 3 350 956 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMFORT ENERGY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 COMFORT ENERGY 

(730) Innehaver: 
 Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 92611, CLICHY 

CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 8 Razors and razor blades. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0865606 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200512196 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.07 SE 2005/04146 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPINTRAP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SPINTRAP 

(730) Innehaver: 
 Amersham Biosciences AB, 75184, UPPSALA, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals, namely agarose for use in the 

purification of proteins for in vitro use. 
 
9 Pre-packed chromatography columns for use in 
purification. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0865758 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200512367 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.27 DE 305 24 925.8/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CA CHEF AKADEMIE ZARRENTIN 

(730) Innehaver: 
 Eugen Block Holding GmbH & Co KG, Hufnerstrasse 51, 

22305, HAMBURG, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Advertising; business management; business 
administration; franchising, namely transmission of 
economic know how. 
 
38 Services in the field of telecommunications, 
transmission of information to third parties via Internet, 
dissemination of information on wireless or cable bonded 
nets, content provider services, namely providing 
platforms or Internet information. 
 
41 Education; entertainment; sporting and cultural 
activities. 
 
42 Computer programming and software design, 
providing network services, namely web hosting; web 
planning, namely development and design of web sites 
and providing of memory capacity; configuration of 
software for a network in the field of orders via Internet, 
computer consultancy services. 
 
43 Services for providing food or drink; temporary 
accommodation and catering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0866620 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200512758 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 LAMÙRI TASCA D'ALMERITA 

The mark consists of a rectangular device having longer 
horizontal sides with half-coloured background, 
containing in its centre, the reproduction of the fanciful 
word LAMÙRI in large capital white print, and below it the 
wording being part of the style of the applicant TASCA 
D'ALMERITA in smaller white capital prints, above it is a 
horizontal white line and in the centre a coat of arms 
comprising a shield with a lion on black background; in 
the lower left corner, is a device with white background 
and black lines outlining a lion's head with mane, looking 
up; in the upper right corner, is part of a circular device 
with rays, with white background and black lines outlining 
a sun. 

(730) Innehaver: 
 Conte Tasca d'Almerita SpA, Viale della Regione 

Siciliana 399, 90129, PALERMO, IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0866668 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200512775 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 SE 2004/08128 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 hitta.se 

(730) Innehaver: 
 TA Teleadress Information AB, Box 8185, 10400, 

STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Computer programs for processing of 
electronic documentation stored in databases; computer 
software; CD-ROMs, compact discs, floppy discs, and 
other machine readable media for storing, processing 
and transfer of data; catalogues and other multimedia 
products stored on electronic data carriers. 
 
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes, printed matters; bookbinding 
material; photographs; paper articles (writing material and 
stationery); adhesives and glue for stationary and 
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 administration; office 
functions, particularly collecting, and structuring of 
information in databases and providing of information in, 
and from, databases. 
 
38 Telecommunications and data communications 
regarding providing of access to databases containing 
contact information (such as name, address, telephone 
number, fax number, e-mail address and Internet 
addresses information) concerning companies and 
individuals. 
 
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: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.08.21 - 34/06

 

84 
 

(111) Int.reg.nr: 0866805 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200512820 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.09.16 DE 304 53 760.8/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 100% COLOR 

(730) Innehaver: 
 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and 
pens for signing; Indian ink; correction materials and 
instruments for writing, drawing, painting, signing and 
marking; felt-tip pens, pens for marking; self-stick notes, 
self-adhesive labels and pads; adhesive corners for 
photographs, adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesives for do-it-yourself and household 
purposes; instructional and teaching material (except 
apparatus) in the form of printed matter and games; 
preparations and instruments for the deletion of writing 
made with ink, such as correction fluid, correction tape; 
ballpoint pens, pencils and felt-tip pens; rubbers; writing, 
drawing, painting and modelling materials; mechanical 
pens; instruments and pens for signing and marking; 
stamps and stamp pad ink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0866832 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200512827 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.28 IT MI2004C 010748 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MG SERRATURE 

The mark consists of a sign depicting a rhomboidal label 
containing the wording MG in fancy characters, the letters 
M and G being joined without a solution of continuity, said 
label being flanked on the right by a band, folding to form 
an acute angle, above the upper portion of this band 
there is the wording SERRATURE in fancy characters. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 LOCKS. 

(730) Innehaver: 
 MG Serrature SpA, Via Monte Rosa, 29/31, 20020, 

LAZZATE (MILANO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal safety locks, metal locks; spring locks for 
doors and gates; metal, non-electric, locks for doors and 
gates; metal block locks, metal combination locks, metal 
cylinder locks; lock cylinders; safety cylinders and 
universal cylinders; keys for locks and keys for bolts; 
padlocks; anti-panic push-bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867028 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200512876 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.14 DE 30522021.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 VanStore 

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

STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water. 
 
35 Advertising, business management, business 
administration, office functions; auctioneering; arranging 
and concluding commercial transactions for others; 
arranging contracts for the buying and selling of goods. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
37 Repair services regarding vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867059 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200512885 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROSU DE PURCARI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ROSU DE PURCARI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Purcari red. 

(730) Innehaver: 
 Vinaria Purcari SrL întreprindere mixta, Stefan-Voda, 

4229, PURCARI, MD 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wine. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867194 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200512925 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.08 IT PR2005C00081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 multispacesalon 

(730) Innehaver: 
 Davines SpA, Via Ravasini 9/A, 43100, PARMA, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, cosmetic preparations (creams, 

oils, lotions); cosmetic preparations for skin care, make-
up preparations, lotions and hair gels; gels for beards, 
after-shave lotions, tissues impregnated with cosmetic 
lotions; oils for toilet purposes, essential oils; perfumes 
and perfumery; soap and cakes of toilet soap; shampoos; 
deodorants for personal use (perfumery); cosmetic dyes 
and preparations for hair coloring. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames, display 
stands, trolleys (furniture). 
 
44 Services provided by beauty parlors and 
institutes, health centers, beauty centers; hairdressing 
salons; beauty care for human use. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867199 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200512926 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.29 CH 536676 
(540) Gjengivelse av merket: 

moto4you 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 moto4you 

(730) Innehaver: 
 Moto4you AG, Im Grund 18, 8442, HETTLINGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Electronic commerce services, namely 

advertising in the form of data, texts, images, sounds, 
individually or combined, via computer networks, for the 
sale of goods and services of all types; electronic 
business services (electronic commerce), namely 
providing information on products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867205 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200512928 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.24 AT AM 4391/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(730) Innehaver: 
 Carpe Diem GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, 5330, 

FUSCHL AM SEE, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Coffee, tea and beverages made with 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, table salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
dressings for salads; spices; ice; beverages made with 
coffee, tea, cocoa and chocolate; iced tea; coffee and 
cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; cereals for human consumption, 
including oat flakes and other cereal flakes; food 
flavourings; confectionery, sweet confectionery, fruit 
gums, chocolate, chocolate products, pralines with 
liqueur filling; chocolate mixtures containing alcohol; 
chewing gum; cereal bars with fruit and muesli bars. 
 
32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages, fruit 
juices, lemonades, refreshing beverages including 
beverages containing tea, refreshing beverages including 
beverages made with sugar, sucrose, glucose, fructose, 
yeast and lactic acid; energy drinks, isotonic beverages 
(hypertonic and hypotonic) (intended for athletes and 
adapted to their requirements); beverages made with 
whey; still and aerated mineral waters; syrups, essences 
and other preparations for making beverages as well as 
effervescent tablets (sherbets) and powders for making 
beverages and non-alcoholic cocktails; beers, nutritional 
beers, malt beers, wheat beers, porter's ale, ale, stout 
and lager; non-alcoholic beverages made with malt; 
kvass (fermented beverage made with rye). 
 
43 Services for providing food and drink, including 
services provided by bars, cafes, cafeterias, canteens, 
snack bars, restaurants and self-service restaurants; 
catering services; temporary accommodation including 
hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes, 
motels; temporary accommodation reservations; boarding 
for animals; rental of portable buildings, bars and tents; 

rental of seats, tables, table linen, glassware and 
equipment for bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867210 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200512929 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.06 CH 535653 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 budget sport 

(730) Innehaver: 
 IIC-Intersport International Corporation GmbH, Obere 

Zollgasse 75, 3072, OSTERMUNDIGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 
28 Games and playthings, gymnastic and sporting 
articles (except clothing); sporting articles included in this 
class; leather and textile bags designed for transporting 
sporting articles. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration, computerized file management, order 
processing and inventory management services, 
business organisation and management consulting, 
shop-window dressing, demonstration of goods, 
dissemination of advertising matter, direct mail 
advertising, marketing studies, import-export agencies, 
rental of advertising space, advertising material rental, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, sales promotion through sponsorship of 
cultural and sports events, publication of publicity texts, 
radio advertising, television advertising; retail services, 
selection and presentation of products and services for 
mail order, in printed matter or via electronic 
telecommunication. 
 
37 Maintenance, repair and adjustment of sports 
equipment. 
 
41 Sporting and cultural activities, sport camp 
services, timing of sports events, health club services 
(physical fitness), physical education, providing sports 
facilities, providing golf facilities, sports teaching, rental of 
sports equipment, videotape rental, organization of sports 
competitions, film production, especially for video and 
multimedia formats, publication of books. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867237 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200512933 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.11 FR 05/3.352.051 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENSI BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SENSI BALANCE 

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Shampoos; gels; mousses, balms and hair care 

and styling aerosol products; hair spray; hair dyes and 
bleaching products; hair waving and setting products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867238 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200512934 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.12 FR 053352353 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FROGGY B. 

(730) Innehaver: 
 Cognac Ferrand, Lieudit Bonbonnet, 16130, ARS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Vodka, gin, cognac, brandy, digestives, 

cocktails containing alcohol. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867344 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200513070 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.02.26 SE 2004/01413 
(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: 
 Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 10313, 

STOCKHOLM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or pictures; 
transmitters (telecommunication), transmitters of 
electronic signals; magnetic and optical data carriers; 
gramophone records; exposed film; data processing 
equipment and computers; recorded computer software; 
optical and magnetic data carriers, computer games 
(programs); video cassettes, DVDs, exposed 
cinematographic film; electronic publications 
(downloadable). 
 
16 Printed publications; newspapers; periodicals; 
books; printed matter; paper, cardboard as well as 
products thereof, not included in other classes; 
photographs; stationery; instructional and teaching 
materials (except apparatus); printers' type; printing 
blocks. 
 
35 Publicity and advertising business; production 
of radio and television commercials; radio and television 
advertising activities; publication of publicity texts; renting 
of advertising spaces; preparation of publicity texts; 
outdoor advertising; renting of advertising space, also on 
the Internet; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or publicity purposes; retailers' services 
within the field of film, music, games, literature, 
periodicals, computer games and electronic products. 
 
38 Radio and television broadcasts; cable 
television broadcasts; communication services regarding 
cellular phones; communication services by way of 
computer terminals; electronic mail; news agencies; 
communications by way of telephone; telephone 
services; telecommunication; satellite television 
broadcasts; web radio and web TV broadcasting; 
communication services regarding telephony; computer-
aided transmission of messages and pictures. 
 
41 Teaching and entertainment; cinemas; 
publishing house services; film production; production of 
radio and television programmes; videotape film 
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production; production of books and writings (not publicity 
texts); education; vocational guidance [education or 
training advice]; production of theatre and entertainment 
performances; amusement and entertainment 
information; recording studio services; arranging of 
competitions (educational or entertainment); sporting 
activities; cultural activities, publication of periodicals and 
newspapers (not publicity texts); publication of texts (not 
publicity texts); translation services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867346 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200513072 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FXA 

(730) Innehaver: 
 Rautakesko OY, Vanha Provoontie 229, 01300, VANDA, 

FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
 
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting. 
 
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. 
 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
 
7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements (other than hand-operated); 
incubators for eggs. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
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materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
 
19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
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. 
 
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services. 
 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
 
45 Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; security services 
for the protection of property and individuals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.10 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867348 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200513074 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Fiorin 

(730) Innehaver: 
 Rautakesko OY, Vanha Provoontie 229, 01300, VANDA, 

FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists. 
 
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and wicks 
for lighting. 
 
6 Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
cutlery; side arms; razors. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 
 
14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks. 
 
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 
 
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.08.21 - 34/06

 

90 
 

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. 
 
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials. 
 
24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 
 
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 
 
28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
 
34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 
37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867358 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513075 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.03 DE 305 00 035.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

V-Press 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 V-Press 

(730) Innehaver: 
 HSM Pressen GmbH + Co KG, Bahnhofstrasse 115, 

88682, SALEM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Document shredding machines, cutting 
mechanisms and stands for document shredding 
machines, as well as combinations of document 
shredding machines and baling presses; microfilm 
shredding machines; presses for producing bales of 
waste materials, particularly fully automatic baling 
presses with electrohydraulic drive systems; parts of 
document shredding machines and baling presses, 
particularly wastepaper baskets as parts of document 
shredding machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867363 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513076 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 FARM FOOD 

(730) Innehaver: 
 Gerrit de Weerd, Veenweg 17-19, 7443PA, NIJVERDAL, 

NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains (not included in other classes); fresh fruits and 
vegetables; seeds; animal foodstuffs, ingredients and 
supplements for foodstuffs for animals, not included in 
other classes, not for medical purposes; seeds and 
products made thereof for animal foodstuffs; litter 
(absorbent products for animals) for hygienic purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867365 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200513077 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYNCROS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 SYNCROS 

(730) Innehaver: 
 Ritchey Design Inc, 974 United Circle, NV89431-6514, 

SPARKS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 High-performance bicycle components and 
accessories, namely handlebars, handlebar stems, 
handlebar bar ends, brake cable hangers, seat posts, 
bottom brackets, crank sets, crank bolts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867379 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200513079 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.10.11 BX 1063752 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Puratos Reliable partners in innovation 

(730) Innehaver: 
 Puratos NV, Industrialaan 25, 1702, GROOT-

BIJGAARDEN, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Chemical products for preservation of 
foodstuffs; emulsifiers for improving the quality of bakery 
products intended for industrial and craft use. 
 
29 Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; fruit jellies, jams, fruit sauces; fruit fillings, 
fruit pastes; jellies for food; glazings; eggs; milk and dairy 
products; edible oils and fats, margarine, cream and 
whipped cream. 
 
30 Products for improving the quality of bakery 
products, in particular bread improvers; mixes and bread 
preparations in powder form and in paste form; flour and 
cereal preparations; bread, pastry and confectionery; 
mixes for pastry; edible ices; yeast, yeast powder; baking 
powder; sugar and fondants; aromatic preparations for 
food; bavarian cream powder; custard and pastry cream; 
flans, almond paste; cocoa and chocolate. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867385 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200513080 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.18 DE 305 28 279.4/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIEUX GARÇON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIEUX GARÇON 

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 

NECKARSULM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular spirits. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867411 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200513083 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.29 FR 053352092 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er tre-dimensjonalt 

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: 
 Broad bottle silhouette with a distinctive widening of the 

upper part of the bottle, a raised drawing of an Oriental oil 
lamp in the middle of this part and a slightly tapered and 
widened base; uniform violet opaqueness of the bottle; 
color combination: violet, fuchsia pink (cap and mark 
SHAAZ) and gold (Oriental landscape located in the 
middle within a circle). 

(571) Beskrivelse av merket:  
 shaaz 

(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard, 12, place des Etats-Unis, 75016, PARIS, 

FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867414 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200513084 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TUI 

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Karl-Weichert-Allee 4, 30625, HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Candles, nightlights; lamp wicks; beeswax; 

fuels; wicks for candles; wood spills for lighting; paper 
spills for lighting; firelighters. 
 
15 Musical instruments and parts and accessories 
therefor; boxes, cases for musical instruments; music 
stands; conductors' batons. 
 
34 Smokers' articles; tobacco, cigarettes, cigarette 
filters, cigarette paper, cigarillos, cigars; cigarette cases, 
not of precious metal; mouthpieces for cigarette holders; 
tobacco pipes; pipe racks (for tobacco pipes); cuspidors 
for tobacco users; matches; match boxes, not of metal; 
lighters, gas containers for lighters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867417 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200513085 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.01 JP 2005-007576 
(540) Gjengivelse av merket: 

PONSHABU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 PONSHABU 

(730) Innehaver: 
 KK Mitsukan Group Honsha, 2-6 Nakamura-cho, 475-

8585, HANDA-SHI, AICHI-KEN, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Binding agents for ice cream; meat tenderizers 
for household purposes; preparations for stiffening 
whipped cream; aromatic preparations for food (not from 
"essential oils"); tea; coffee and cocoa; ice; confectionery, 
bread and buns; seasonings; spices; ice cream mixes; 
sherbet mixes; unroasted coffee (unprocessed); cereal 
preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings 
(gyoza, cooked); sandwiches; Chinese steamed 
dumplings (shumai, cooked); sushi; fried balls of batter 
mix with small pieces of octopus; steamed buns stuffed 
with minced meat (niku-manjuh); hamburgers (prepared); 
pizzas (prepared); prepared box lunches (rice 
predominating) with side dishes; hot dogs (prepared); 
meat pies (prepared); ravioli (prepared); yeast powder; 
fermenting malted rice (koji); yeast; baking powder; 
instant confectionery mixes; fermented rice solid (sake 
lees); husked rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food; processed food comprising cereal 
grains as main ingredients, in the form of powders, 
grains, tablets, capsules, liquid and jelly. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867418 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200513086 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.01 JP 2005-007575 
(540) Gjengivelse av merket: 

YUZUPON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 YUZUPON 

(730) Innehaver: 
 KK Mitsukan Group Honsha, 2-6 Nakamura-cho, 475-

8585, HANDA-SHI, AICHI-KEN, JP 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 30 Binding agents for ice cream; meat tenderizers 
for household purposes; preparations for stiffening 
whipped cream; aromatic preparations for food (not from 
"essential oils"); tea; coffee and cocoa; ice; confectionery, 
bread and buns; seasonings; spices; ice cream mixes; 
sherbet mixes; unroasted coffee (unprocessed); cereal 
preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings 
(gyoza, cooked); sandwiches; Chinese steamed 
dumplings (shumai, cooked); sushi; fried balls of batter 
mix with small pieces of octopus; steamed buns stuffed 
with minced meat (niku-manjuh); hamburgers (prepared); 
pizzas (prepared); prepared box lunches (rice 
predominating) with side dishes; hot dogs (prepared); 
meat pies (prepared); ravioli (prepared); yeast powder; 
fermenting malted rice (koji); yeast; baking powder; 
instant confectionery mixes; fermented rice solid (sake 
lees); husked rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food; processed food comprising cereal 
grains as main ingredients, in the form of powders, 
grains, tablets, capsules, liquid and jelly. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867422 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200513088 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 keebo 

(730) Innehaver: 
 Semax SA, ul. Romana Maya 1, 61-371, POZNAN, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing made of natural and synthetic 

material, leather clothing, scarfs, neckerchiefs, hats, 
underwear, footwear, sports footwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867428 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200513092 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.01 AT AM 1355/2004 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLARIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VOLARIS 

(730) Innehaver: 
 Zumtobel Staff GmbH, Schweizer Strasse 30, 6850, 

DORNBIRN, AT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Data processing equipment and computers, 
computer software, especially programmes for projecting 
and planning of installations for lighting, regulating and 
control devices and equipment for lighting installations 
and lights, ballasts and starters for glow discharge lamps, 
electronic transformers, connectors and plug connections 
for fibre optics cables; grids for the directioning of light, 
optic fibre light cables of glass respectively plastic fibres, 
lenses for focussing of light. 
 
11 Lighting installations, devices and equipment 
and lights, fibre optics lighting installations, casings, 
reflectors and covers for lights, lamp sockets, lamp 
hanging supports; filters and barrier filters for lights, light 
outlets. 
 
42 Projecting and planning of installations for 
lighting, computer programming, programming of 
computing routines for electronic data processing 
equipment. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867432 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200513093 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.20 GB 2389906 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCTAMAR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCTAMAR 

(730) Innehaver: 
 The Associated Octel Company Ltd, Global House, 

Bailey Lane, M904AA, MANCHESTER, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fuel additives. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2006.08.21 - 34/06

 

94 
 

(111) Int.reg.nr: 0867433 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200513094 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.07 DE 305 06 645.5/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 SMART LYO 

(730) Innehaver: 
 Steris GmbH, Kalscheurener Strasse 92, 50354, HÜRTH, 

DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 11 Plants and apparatus, included in this class, all 
for cooling, freezing, freezedrying; parts and accessories, 
included in this class, all for the aforementioned goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867434 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200513095 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(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: 
 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations; 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: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867435 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200513096 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.20 GB 2389909 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCTAPOWER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 OCTAPOWER 

(730) Innehaver: 
 The Associated Octel Company Ltd, Global House, 

Bailey Lane, M904AA, MANCHESTER, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fuel additives. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867440 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513097 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.07 GB 2400974 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARGENTIUM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 ARGENTIUM 

(730) Innehaver: 
 Middlesex Silver Co Ltd, Middlesex University Building 2, 

North London Business Park, Oakleigh Road South, New 
Southgate Barnet, N111QS, LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 15 Musical instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.15 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867446 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200513101 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILLI MUH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MILLI MUH 

(730) Innehaver: 
 Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763, FÜRTH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Confectionery consisting of or containing fruit 

gum and/or foam sugar and/or jelly and/or liquorice, all 
the aforesaid goods not for medical purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867503 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200513117 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.07 FR 04 3 328 271 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIND YOUR RHYTHM ENJOY 
YOUR RUN 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 FIND YOUR RHYTHM ENJOY YOUR RUN 

(730) Innehaver: 
 Projetclub, 4, boulevard de Mons, 59650, VILLENEUVE 

D'ASCQ, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
apparatus; amplifiers; personal stereo equipment; video 
tapes; audio and video compact discs; magnetic discs, 
optical discs; optical compact discs; floppy discs; 
projection screens; magnetic encoders, sound recording 
media, intercommunication apparatus; apparatus for 
games adapted for use with television receivers only; 
audio and video receivers; protection devices for 
personal use against accidents namely, protective 
glasses, protective nets, safety restraints (other than for 
vehicle seats or sports equipment), safety nets; sighting 
telescopes for firearms; apparatus and instruments for 
astronomy; electric devices for attracting and killing 
insects, scales, luminous beacons, barometers, 
altimeters; marking and signaling buoys, directional 
compasses, fog signals, protective helmets, swimming 
and life-saving belts, dog whistles, cardiac frequency 
meters; diving suits, gloves and masks, earplugs for 
divers; ski masks; teeth protectors; spectacles (optics), 
sunglasses, mountaineering sunglasses, swimming 
goggles, eyeglass cases, fire extinguishers; bullet-proof 
vests, hydrometers, hygrometers, barometers, guidance 
systems (GPS); meteorological information systems (nto 
measuring); automatic coin-operated game machines, 
binoculars, optical lamps, torch batteries, rules 
(measuring instruments), breathing apparatus for 
underwater swimming, instruments for navigation, 
observation instruments, photographic apparatus, 
waterproof photographic apparatus; undeveloped 
photographic films; life-saving rafts, speedometers, 
revolution counters, pedometers; limb guards other than 
for sports. 
 
14 Precious metals and alloys thereof other than 
for dental use; jewelry, horological and chronometric 
instruments; chronometers; stopwatches; charms, 
bracelets, tie pins, fancy key rings, watches and 
watchbands; sundials, medals; fashion jewelry. 
 
18 Leather and imitation leather; animal skins, 
hides; goods of leather or imitation leather (excluding 
cases adapted to the products they are intended to 
contain, gloves and belts); hand and travel bags; harness 
articles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; purses, 
school bags, pocket wallets, briefcases, key cases 
(leatherware); school satchels, school bags, attaché 
cases, purses not of precious metal, briefcases 
(leatherware), beach bags; knapsacks; mountaineering 
sticks; saddle trees and straps; bridles (harness); bags 
for campers; game bags; collars, saddle covers, halters, 
all the above goods for horses; straps for skates; sling 
bags for carrying infants; hunting bags; harness for 
animals; bits for animals (harnesses); rucksacks; sports 
bags (other than those adapted for their contents), travel 
bags (not made of leather or imitation leather), golf bags, 

tennis bags and bags for racket sports (other than those 
adapted to the products they are intended to contain), 
bags for climbing powder, bags for divers. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); table plates, 
not of precious metal; goblets, not of precious metal, 
drinking flasks for travellers, coffee-pots, non-electric (not 
of precious metal); combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes); brush-making materials; hand-operated 
cleaning instruments; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); tableware not of precious 
metal; portable coolers (non-electric); refrigerating 
bottles; water bottles. 
 
25 Clothing for men, women and children, namely 
knitwear, underwear, dressing gowns, bath robes, 
bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers; 
pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, 
pants, jackets, coats, anoraks (non-waterproof), shirts, 
tee-shirts, layettes, neckties, scarves, belts, money belts 
(clothing); gloves (clothing), waterproof clothing, namely 
coats, raincoats, anoraks; ski suits, wet suits for water 
skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for 
skiing; footwear (except orthopedic shoes), slippers, 
boots, sports shoes, beach sandals and ski boots, après-
skis, mountaineering shoes, soles for footwear; 
sportswear (except diving clothes), namely pants, 
jackets, shorts, tee-shirts, pullovers; head bands 
(clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867513 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200513120 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.05 US 78727153 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRADE GAUGE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 TRADE GAUGE 

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

NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 42 Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for analyzing equity order execution 
using a variety of criteria. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867515 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200513122 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.06 IT MI2004C012168 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Granola 

The trademark consists in the name GRANOLA in 
fantasy characters. 

(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: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867533 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200513129 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(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: 
 Guangzhou Panyu Motors Group Co Ltd, Minsheng 

Gongyequ, Lanhezhen, Panyuqu, 511480, 
GUANGZHOU GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorcycles. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867536 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513130 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

secutex 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 secutex 

(730) Innehaver: 
 ZVG Zellstoff-Vertriebs GmbH & Co KG, 4 + 5, Urbacher 

Strasse, 53842, TROISDORF, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Disposable clothing for protection, also for 
protection against accidents, made of polyethylene and 
polypropylene in foil form, like overalls, jackets, blousons, 
trousers, smocks, aprons, covers for sleeves, covers for 
shoes, headgear, gloves, belts; all the aforesaid goods 
included in this class. 
 
25 Disposable clothing for protection made of 
polyethylene and polypropylene in foil form, like overalls, 
jackets, blousons, trousers, smocks, aprons, covers for 
sleeves, covers for shoes, headgear, gloves, belts; all the 
aforesaid goods included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867542 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200513132 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.22 ES 2643066/5 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 MUSEUM 

(730) Innehaver: 
 Baron de Ley SA, Ctra. de Mendavia Lodosa, Km. 5.5, 

31587, MENDAVIA NAVARRA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867546 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200513134 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.19 FR 05 3 354 015 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOOVEO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 MOOVEO 

(730) Innehaver: 
 Pilote SA, Route du Demi Boeuf, 44310, LA 

LIMOUZINIERE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 12 Motor homes. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.11 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0867776 
(151) Int.reg.dato: 2004.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200513205 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 ACL 

(730) Innehaver: 
 Automotive Components Ltd, Level 8 390 St Kilda Road, 

Vic3004, MELBOURNE, AU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Pistons, piston rings and piston pins; cylinder 
sleeves and cylinder sleeve assemblies; gudgeons and 
gudgeon pins; connecting rods for pistons; parts for 
engines and engine apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867932 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200513238 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.23 IT MI2004C012797 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIRTIVA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 VIRTIVA 

(730) Innehaver: 
 Indena SpA, Viale Ortles, 12, 20139, MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. 
 
3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 
5 Medicinal plant extracts for pharmaceutical and 
medical use, in particular for the treatment of diseases of 
the central nervous system. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867953 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200513244 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.24 CH 535471 
(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: 
 Sophie-Alexandra Pi, 53, rue des Maraîchers, 1205, 

GENÈVE, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobacco; smokers' articles; cigarettes; cigars; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarette filters; paper for cigarettes; books of 
cigarette papers; cigarette tips; cigarette cases, not of 
precious metal; pocket machines for rolling cigarettes; 
lighters for smokers; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0867965 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200513248 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.01 
(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: 
 Federalnoe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie 

Gosudarstvenny Ryazansky priborny zavod, 32, ul. 
Kalyaeva, 390000, RYAZAN, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
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. 
 
10 Electromagnetic apparatus for use in medicine. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0867993 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200513389 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 32 Still water, sparkling or aerated water, 
processed water, spring water, mineral water, flavored 
water; fruit-flavoured beverages and beverages made 
with fruit, fruit juices and vegetable juices, nectars, 
lemonades, soft drinks and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences syrups and 
other preparations for making non-alchoholic beverages 
(with the exception of essential oils); beverages made 
with lactic ferments; beverages made with soya; 
beverages made with malt; isotonic beverages; energy 
drinks; functional and/or nutritional beverages (with 
health-promoting features) made with water, including 
with vitamins, minerals and herbs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0868096 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200513410 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.01.20 LI 13490 
(540) Gjengivelse av merket: 

IPS INLINE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 IPS INLINE 

(730) Innehaver: 
 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494, SCHAAN, 

LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Colored ceramic material for dentistry, ceramic 
materials for making dental crowns and bridges, inlays, 
onlays and veneers, dental alloys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868871 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200513599 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 GIORGIO ROTTI 

(730) Innehaver: 
 GR Deri Tekstil Ayakkabi ve Hediyelik Esya Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Yenidogan Mh. 
Zübeyde Hamm Cad. 41. Sk. No. 72, Zeytinburnu, 
ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing (outwear and underwear) excluding 

protective clothing; footwear; headgear; socks; belts 
(clothing), neckties, gloves (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0868872 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513600 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 we cars 

The mark consists of the word "WE", a sideways heart, 
and the word "CARS". 

(730) Innehaver: 
 Getty Petroleum Marketing Inc, 125 Jericho Turnpike, 

NY11753, JERICHO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely shirts and hats. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868873 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513601 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 we cars The mark consists of the word "WE", a sideways 

heart, and the word "CARS". 
(730) Innehaver: 

 Getty Petroleum Marketing Inc, 125 Jericho Turnpike, 
NY11753, JERICHO, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 4 Gasoline and motor oil. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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(111) Int.reg.nr: 0868874 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513602 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WE LOVE CARS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WE LOVE CARS 

(730) Innehaver: 
 Getty Petroleum Marketing Inc, 125 Jericho Turnpike, 

NY11753, JERICHO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, namely shirts and hats. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0868875 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200513603 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WE LOVE CARS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

(571) Beskrivelse av merket:  
 WE LOVE CARS 

(730) Innehaver: 
 Getty Petroleum Marketing Inc, 125 Jericho Turnpike, 

NY11753, JERICHO, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Gasoline and motor oil. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.14 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0869799 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200514198 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.11 EM 4291217 
(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: 
 Chapman Entertainment Ltd, 1 Thomton Road, 

Wimbledon Village, SW194NB, LONDON, GB 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 16 Activity books; address books; albums; 
autograph books; binders; book markers; books; 
calendars; cartoons; cases, holders and stands for pens, 
pencils, pastels and crayons; comics; colouring books, 
decalcomania; diaries; document files and boxes for 
stationery and papers; drawing books, pads, pens and 
sets; easels; embroidery, sewing and knitting patterns; 
folders for stationery and papers; glue for stationery or 
household purposes; greeting cards; ink; magazines; 
modelling clay; newsletters; note books and pads; party 
invitations; pencil sharpeners; paint boxes, paintbrushes, 
pastels, crayons, pencils; post cards; printed pictures and 
posters; printed publications and printed matter; rubber 
erasers; scrap books; stationery; stencils; stickers and 
transfers; tablecloths, mats of paper, napkins of paper; 
teaching materials (except apparatus); trading cards; 
wrapping paper; writing pads and paper; modelling 
compound; boxes of paints for children; rulers for 
drawing. 
 
25 Clothing; footwear; headgear. 
 
28 Toy gardening sets; toy buckets and spades; 
action figures; action figure accessories and 
environments; bubble making wand and solution sets; 
balloons; balls; battery operated action toys; board 
games; building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; clothes for 
dolls or soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; 
games; gymnastic and sporting articles; hand puppets; 
infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; toy masks, mobiles; model 
vehicles; apparatus (playthings) for use with modelling 
compound, namely toy moulds and toy cutters for 
modelling compound; craft sets (playthings); novelties for 
parties; party favours in the nature of small toys; paper 
party hats (party novelties); playing cards; plush toys; 
puppets; puzzles; ride on toys; sandboxes; slides, 
inflatable swimming pools, bath toys, pool toys, water 
squirting toys, inflatable toys in the form of rings; 
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skateboards, ice skates, skis, flying discs, hockey sticks, 
snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy figures; toy 
bake ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy 
tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; toys; 
tricycles (playthings). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.08.16 

(450) Kunngjøringsdato: 34/06, 2006.08.21 
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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.: 232931 
(210) Søknadsnr.: 200510106 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.06.06 

(540) Gjengivelse av merket 

GEOVIS 
(730) Innehaver: 

 CP Kelco US Inc, c/o J.M.Huber Corp., 1000 Parkwood 
Circle, Suite 1000, GA30339 ATLANTA, US 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 

Majorstua,0306 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Ltd , P O 

Box 38 Low Moor, BD120JZ BRADFORD, WEST 
YORKSHIRE, GB 

 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 232932 
(210) Søknadsnr.: 200510171 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.06.06 

(540) Gjengivelse av merket 

BROADEN YOUR 
COMMUNICATIONS 

(730) Innehaver: 
 AnCom AS, Storgata 90, 4877 GRIMSTAD, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171,4302 SANDNES, 

NO 
 Innsiger: 
 Alcatel , 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276 

Grønland, 0134 OSLO, NO 
  

 

(111) Reg.nr.: 233149 
(210) Søknadsnr.: 200512016 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2006.06.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

VESTFOLD, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Prior Norge BA , Postboks 233 Økern, 0510 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks 

5074 Majorstua, 0301 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.: 221316 
(210) Søknadsnr.: 200302845 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2003.11.24 

(540) Gjengivelse av merket 

VERA & WILLIAM 
(730) Innehaver: 

 Rinde & Heyerdahl AS, Merkantilveien 2, 2815 GJØVIK, 
NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Rinde & Heyerdahl AS , Merkantilveien 2,2815 GJØVIK, 

NO 
 Innsiger: 
 Buttress BV , Utrecht, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
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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.: 0789366 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200211053  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Kuusakoski OY 
Hyttipojankuja 2 
02780 ESBO 
FI 

( 5 1 1 ) Ny  vare-/ tjenestefortegnelse: 
39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; logistic services in the form of 
collecting, transporting and storing of waste or recycled 
materials of any kind for exploitation, processing, 
refining or destruction. 
 
40 Treatment of materials; recycling services in 
the form of sorting, exploitation, processing, refining or 
destruction of different kinds of waste or recycled 
materials; providing information on recycling systems. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 34/06/96, 2006.08.21 
 
 
( 1 1 1 )  Reg.nr.: 0868096 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200513410  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstrasse 2 
9494 SCHAAN 
LI 

( 5 1 1 ) Ny  vare-/ tjenestefortegnelse: 
5 Colored ceramic material for dentistry, 
ceramic materials for making dental crowns and 
bridges, inlays, onlays and veneers, dental alloys. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 34/06/96, 2006.08.21 
 
 
( 1 1 1 ) Reg.nr.: 0875035 
( 2 1 0 ) Søknadsnr.: 200601814  
( 7 3 0 ) Innehaver: 

Coop Norden AB 
Box 21 
10120 STOCKHOLM 
SE 

( 5 1 1 ) Ny  vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Chemicals used in agriculture, horticulture 
and forestry; manures; turf pots, composts and 
preparations for composts. 
 
5 Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
 
6 Common metals and their alloys; metal 
building materials; small smithery of iron and metals; 
items made of common metals, not included in other 
classes; metal baskets; couplings; metal hose reels; 
metal barrels; nozzles and spray nozzles of metal; 
greenhouses and greenhouse frameworks; plant 
supports and sticks of metal; metal bands for binding; 
metal mailboxes; birdbaths, birdhouses and bird 
feeders of metal; metal nets, fences and railings; 
outdoor airers of metal; keys and winding keys of metal; 
tool boxes; parts and fittings for all the aforesaid 
included in this class. 
 
7 Machines and machine tools; agricultural 
implements other than hand operated; mechanical hose 
reels; snowploughs and snow blowers; compost mills; 
lawn-mowers; power chain saws and electrical power 
saws; trimmers; blowers, fan and suction installations; 
electrical scissors; rotary cultivators, moss shredders; 
vertical cutting apparatus; electrical hammers; drilling 

machines; grinding machines, surface grinding 
machines, angle grinders, bench grinding machines and 
abrasive belt-grinding machines; lathes; welding 
machines; paint sprayers; compressors; high-pressure 
washes; gas driven soldering irons; planing machines; 
milling machines; power drivers; vacuum cleaners; 
parts and fittings for all the aforesaid included in the 
class. 
 
8 Hand tools and implements (hand-operated); 
knives; sprayers and spreaders; snow shovellers; hand 
operated lawn-mowers; saws, compass saws, circular 
saws, crosscut saws, mitre box saws and construction 
saws; hand operated trimmers; scissors; hand operated 
moss shredders; bricklayers' tools; caulking chisels, 
files, planes; chisels; spanners, screw drivers, socket 
spanners, firm spanners; tongs, pliers, pincers, nippers, 
tweezers; axes, hammers; sledges; crowbars; glass 
cutters; hand operated drills; hand operated paint 
sprayers; milling cutters; parts and fittings for all the 
aforesaid included in this class. 
 
9 Weighing, measuring, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; fire-extinguishing apparatus; rain-gauges, 
thermometers (not for medical purposes), measuring 
tools; spirit levels; protective clothing and protective 
equipment; safety nets; electrical soldering irons; parts 
and fittings for all the aforesaid included in this class; all 
the aforesaid apparatus, instruments or equipments are 
not designed and/or adapted for use in connection with 
pressure or force measuring technology. 
 
11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; hot air guns; parts 
and fittings for all the aforesaid included in this class. 
 
12 Vehicles; wheelbarrows and transporting sack 
trolleys; parts and fittings for all the aforesaid included 
in this class. 
 
20 Furniture, goods (not included in other 
classes) of plastics; non-mechanical hose reels; braided 
baskets, barrels (not of metal); plant supports and sticks 
(not of metal); plastic tapes, ribbons and bands; 
mailboxes (not of metal); birdbaths, birdhouses and bird 
feeders (not of metal); plastic sacks; flag poles; outdoor 
airers (not of metal), storage boxes and storage boards.
 
21 Household or kitchen utensils and containers; 
gardening gloves; water sprinklers; nozzles for watering 
cans and water hoses; waste cans; water cans, 
garbage cans; flower pots and pots. 
 
24 Flags. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products; seeds, natural plants and flowers. 

( 4 5 0 ) Kunngjort dato: 34/06/96, 2006.08.21 
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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.: 234057 
(151) Reg.dato: 2006.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.01 

(210) Søknadsnr: 200512301 
(220) Inndato: 2005.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

INSIGHT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

7 Vaskemaskiner, sentrifuger, tørketromler, 
valser (maskiner), strykemaskiner, 
flekkbehandlingsmaskiner, oppvaskmaskiner, miksere 
(blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for 
bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner. 
 
11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, 
mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og 
apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for 
innbygging, vannrenseapparater, vannkokere, tørkeskap, 
elektriske kaffebryggemaskiner, luftrensere, luftfuktere, 
brødristere, elektriske vaffeljern, kjøledisker, 
tørkeapparater og installasjoner. 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
(111) Reg.nr.: 195856 
(151) Reg.Dato.: 1999.02.11 
  
 
(111) Reg.nr.: 205293 
(151) Reg.Dato.: 2000.10.19 
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Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er fornyet for 10 nye år: 
 
0193127 0193636 0485679 0504264 0656016 0657250 
0657406 0657576 0657713 0657714 0658675 0661985 
0668142 0675022 0641836 0315355 0503652 0657672 
0658377 0658475 0658570 0658803 0659117 0659140 
0659163 0660010 0661266 0661267 0656809 0656810 
0656811 0656812 0657420 0659134 0660362 0660363 
0661098 0661986 0661987 0662585 0667288 0423154 
0423893 0656505 0657126 0659128 0659135 0659138 
0659225 0659920 0659923 0660057 0660660 0661057 
0661685 0664175 0665394 0503510 0649114 0652758 
0656648 0656743 0657175 0657176 0657264 0658759 
0659149 0659924 0660361 0660373 0660589 0666593 
0668568 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er ikke fornyet: 
 
0189356A 0651381 0648669 0652096 0648871 0650491 
0189744 0647524 0652601 0650207 0648949 0653814 
 
 
Følgende internasjonale registreringer er begjært slettet: 
 
0829850 0840933 0843189 
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Overdragelser 
 
Regulær overdragelse av registrerte merker og internasjonale merker som er gyldig i Norge, jfr. 
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 112038, 110093 
(730) Tidligere innehaver: 
 Carrier Corp, Carrier Parkway, NY13221 SYRACUSE, 

US 
(740) Ny Innehaver: 
 Carrier Commercial Refrigeration Inc, 9300 Harris Corner 

Parkway, NC28269 CHARLOTTE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 123456 
(730) Tidligere innehaver: 
 Rou-bill für Schreibgeräte und Kunststoff-Artikel GmbH 

BAD SALZUFLEN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Senator GmbH & Co KGaA, Bahnhofstr. 57, 64401 

GROSS-BIEBERAU, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125893 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fila Luxembourg Sarl, 13, boulevard du Prince Henri, 

1724 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 Fila Luxembourg SarL, 26, boulevard Royal, 2449 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 125894 
(730) Tidligere innehaver: 
 Fila Luxembourg Sarl, 13, boulevard du Prince Henri, 

1724 LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehaver: 
 Fila Luxembourg SarL, 26, boulevard Royal, 2449 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 127649 
(730) Tidligere innehaver: 
 Macor SA, Court, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Maniquick SA, Viale Carlo Cattaneo 1/3, 6900 LUGANO, 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 128849 
(730) Tidligere innehaver: 
 Unitel Film- und Fernseh-Produktionsgesellschaft mbH & 

CO UNTERFÖHRING/MÜNCHEN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Unitel GmbH & Co KG, Grünwalder Weg 28 d, 82041 

OBERHACHING, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 129990 
(730) Tidligere innehaver: 
 Netafim Ltd, 161 Ariozorov Street, 64922 TEL-AVIV, IL 
(740) Ny Innehaver: 
 Netafim Ltd, 161 Ariozorov Street, 64922 TEL-AVIV, IL 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 132026, 178124 
(730) Tidligere innehaver: 
 WD-40 Co, CA SAN DIEGO, US 

WD-40 COMPANY, San Diego, CA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, CA SAN 

DIEGO, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 146960, 177139 
(730) Tidligere innehaver: 
 Promod SAS, Chemin du Verseau, 59700 MARCQ EN 

BAROEUL, FR 
PROMOD, Société Anonyme MARCQ-EN-BAROEUL, 
FR 

(740) Ny Innehaver: 
 Promod SAS, Chemin du Verseau, 59700 MARCQ EN 

BAROEUL, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 148407 
(730) Tidligere innehaver: 
 Jab Josef Anstoetz, Bielefeld, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Jab Josef Anstoetz KG, Potsdamer Strasse 160, 33719 

BIELEFELD, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 150806 
(730) Tidligere innehaver: 
 Materis Mortiers, 19 place de la Résistance, F-92446 Issy 

les Moulineaux, FR 
(740) Ny Innehaver: 
 Parexgroup, 19, place de la Résistance, 92446 ISSY LES 

MOULINEAUX, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 152606 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mr.Thomas A.Dufner, Mittelstrasse 4, D-95444 Bayreuth, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 sigikid GmbH, Am Wolfsgaten 8, 95511 MISTELBACH, 

DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 152612 
(730) Tidligere innehaver: 
 Europcar International SA, Les Quadrants, 3 avenue du 

Centre, Lieudit Saint-Quentin en Yvelines, F-78180 
Montigny Le Bretonneux, FR 

(740) Ny Innehaver: 
 Europcar International, 3, avenue du Centre, 78280 

GYUANCOURT, FR 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 153852 
(730) Tidligere innehaver: 
 Dairygold COOP SOC LTD DUBLIN, IE 
(740) Ny Innehaver: 
 Breeo Foods Ltd, Unit 2, Building 5100, Cork Airport 

Business Park, Kinsale Road COUNTY CORK, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 161852 
(730) Tidligere innehaver: 
 Robinson Webster LTD, Richmond, Surrey, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Robinson Webster (Holdings) Ltd, 159 Mortlake Road, 

TW94AW KEW, RICHMOND, SURREY, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 170189 
(730) Tidligere innehaver: 
 Powershot Tool Company Inc, 325 Columbia Turnpike, 

NJ07932 FLORHAM, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Arrow Fastener Co Inc, 271 Mayhill Street, NJ07663 

SADDLE BROOK, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 171040 
(730) Tidligere innehaver: 
 nash_elmo Industries GmbH, Humboldtstrasse 59, 

Nürnberg, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Gardner Denver Elmo Technology GmbH, 

Industriestrasse 26, 97616 BAD NEUSTADT A.D. 
SAALE, DE 

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

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 172062 
(730) Tidligere innehaver: 
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX, SA), 

Arteijo (La Coruña), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO (A 
CORUÑA), ES 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 172063 
(730) Tidligere innehaver: 
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX, SA), 

Arteijo (La Coruña), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO (A 
CORUÑA), ES 

(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174134 
(730) Tidligere innehaver: 
 Berkley Inc, IA SPIRIT LAKE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Pure Fishing Inc, 1900 18th Street, IA51360 SPIRIT 

LAKE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 174279 
(730) Tidligere innehaver: 
 Cooper Cameron Corp, 1333 West Loop South, Suite 

1700, TX77027 HOUSTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Cameron International Corp, 1333 West Loop South, 

Suite 1700, TX77027 HOUSTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 175012 
(730) Tidligere innehaver: 
 Airguard Industries, INC, KY LOUISVILLE, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Clarcor Air Filtration Products Inc, 3807 Bishop Lane, 

KY40232 LOUISVILLE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176171 
(730) Tidligere innehaver: 
 Joh. A. Benckiser GmbH, 67059 LUDWIGSHAFEN, DE 
(740) Ny Innehaver: 
 Joh. A. Benckiser AG, Ludwig-Bertram-Str. 8+10, 67059 

LUDWIGSHAFEN, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176890, 178147, 185776, 192081, 193344, 

193345 
(730) Tidligere innehaver: 
 Houston Engineers Inc, TX HOUSTON, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Smith International Inc, 16740 Hardy Street, TX77032 

HOUSTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 176915 
(730) Tidligere innehaver: 
 The Stationery Office Ltd, St Crispins, Duke Street, 

NR31PD NORWICH, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Banner Business Supplies Ltd, Broadwalk House, 5 

Appold Street, EC2A2HA LONDON, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 178618 
(730) Tidligere innehaver: 
 Two Dogs International Pty Ltd, 33 Exeter Terrace, 

SA5008 DEVON PARK, AU 
(740) Ny Innehaver: 
 Kirin Beer KK (a/t/a Kirin Brewery Co Ltd), 10-1, 

Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku TOKYO, JP 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180412 
(730) Tidligere innehaver: 
 MACDONALD & MUIR LIMITED LEITH, EDINBURGH, 

GB 
(740) Ny Innehaver: 
 Macdonald & Muir Ltd, 18 Westerton Road, Broxburn, 

EH525AQ WEST LOTHIAN, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 180755, 189450 
(730) Tidligere innehaver: 
 JSP INTERNATIONAL, Malvern, PA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 JSP Licenses Inc, 103 Foulk Road, Suite 200, DE19803 

WILMINGTON, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 181667 
(730) Tidligere innehaver: 
 ABB Fläkt OY ÅBO, FI 
(740) Ny Innehaver: 
 Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, 55184 JÖNKÖPING, SE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 184857, 184858 
(730) Tidligere innehaver: 
 Larson-Juhl Inc, Norcross, GA, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Albecca Inc, 3900 Steve Reynolds Blvd., GA30093 

NORCROSS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 188001, 192903 
(730) Tidligere innehaver: 
 Stavne og Stjern Holding AS, Søndregt. 13, 7010 

Trondheim, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Stavne og Stjern Holding AS, Kjøpmannsgt. 9, 7013 

TRONDHEIM, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Vogt & Wiig Advokatfirma, Postboks 1280, 7462 

Trondheim, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 204951, 210161 
(730) Tidligere innehaver: 
 Sandåker Nicolaisen Holding AS, Postuttak, 8002 Bodø, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 212607 
(730) Tidligere innehaver: 
 Starwood Hotels & Resort Worldwide Inc, Phoenix, AZ 

85016, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Preferred Guest Inc, 1111 Westchester Avenue, 

NY10604 WHITE PLAINS, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 215867, 212947 
(730) Tidligere innehaver: 
 Good Belief SrL, C/C, 20. Poligono Industial No. 1, 28938 

Mostoles (Madrid), ES 
(740) Ny Innehaver: 
 BBE Healtchare Ltd, I.D.A. Cluster Units-Block, 2 Coes 

Road DUNDALK COUNTY LOUTH, IE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 217925 
(730) Tidligere innehaver: 
 Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 OSLO, 

NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 OSLO, 

NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
  
 
(111) Reg.nr.: 219322 
(730) Tidligere innehaver: 
 Blink-Gruppen AS, Fayesgate 7, 3103 Tønsberg, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nordek AS, Torggata 3, 2317 HAMAR, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 222067 
(730) Tidligere innehaver: 
 Symantec Corp, 20330 Stevens Creek Boulevard, CA 

95014 CUPERTINO, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Sage Software SB Inc, 1715 North Brown Road, 

GA30043 LAWRENCEVILLE, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 225720, 225928, 226026, 226034 
(730) Tidligere innehaver: 
 Spirits Product International Intellectual Property BV, 

Zepp Lampestraat 4 ORANJESTAD, AW 
(740) Ny Innehaver: 
 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 

19 WILLEMSTAD-CURACAO, AN 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 226106 
(730) Tidligere innehaver: 
 Nygaard Consulting AS, Førre Hageby, Høgenapveien 3, 

5563 FØRRESFJORDEN, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Tysvær Regnskap ANS, Frakkagjerd, 5563 

FØRRESFJORDEN, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Advokat Benedicte Storhaug, Postboks 479, 5527 

HAUGESUND, NO 
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(111) Reg.nr.: 228178 
(730) Tidligere innehaver: 
 Georg Fechner, Am Hirschpark 2, D-22587, Hamburg, 

DE 
(740) Ny Innehaver: 
 HSH Nordbank AG, Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 

HAMBURG, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 231732 
(730) Tidligere innehaver: 
 Mediterranean Lands Properties SL  

Parque Empresarial Polaris World, Autovia Murcia - San 
Javier, Km. 18  
BALSICAS-MURCIA 30591 
ES 

(740) Ny Innehaver: 
 Polaris World Development SL, Parque Empresarial 

Polaris World,  Autovia Murcia - San Javier, Km. 18, 
30591 BALSICAS-MURCIA, ES 

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

NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 233005 
(730) Tidligere innehaver: 
 Credit Suisse Life & Pensions (Bermuda) Ltd, Canon's 

Court, 22 Victoria Street, HM12 HAMILTON, BM 
(740) Ny Innehaver: 
 Winplan Assurance Bermuda Ltd, Canon's Court, 22 

Victoria Street, HM12 HAMILTON, BM 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 233236 
(730) Tidligere innehaver: 
 Scandeco AS, Tyrihellveien 22, 1639 GAMLE 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Dentacare AS, Postboks 233, 1650 SELLEBAKK, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 233746 
(730) Tidligere innehaver: 
 Hair Shop by Nikita, Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 234347 
(730) Tidligere innehaver: 
 Pinc AB, Kungsborgsbachen 1, 13146 NACKA, SE 
(740) Ny Innehaver: 
 Pinc House AB, Kungsborgsbacken 1, 13146 NACKA, 

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

6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 24519 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ello AS, Kristiansund N, NO 
(740) Ny Innehaver: 
 Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 

(111) Reg.nr.: 39323 
(730) Tidligere innehaver: 
 Ed. Haas Nährmittel GmbH WIEN, AT 
(740) Ny Innehaver: 
 Pez International AG, Eduard-Haas-Strasse 25, 4050 

TRAUN, AT 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 45139, 56000, 79349, 74797, 108082, 

115045, 115046, 169712, 175373, 210103 
(730) Tidligere innehaver: 
 Uniroyal Chemical Company Inc, Benson Road, 

Middlebury, CT 06749, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Chemtura USA Corp, Benson Road, CT06749 

MIDDLEBURY, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 58972, 62690, 59721, 164888 
(730) Tidligere innehaver: 
 Weleda AG, Arlesheim, CH 
(740) Ny Innehaver: 
 Weleda Trademarks AG, Dychweg 14, 4144 

ARLESHEIM, DE 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 70466 
(730) Tidligere innehaver: 
 Falconbridge LTD, 181 Bay Street, Suite 200 BCE Place, 

ONM5J2T3 TORONTO, CA 
(740) Ny Innehaver: 
 Falconbridge LTD, 181 Bay Street, Suite 200 BCE Place, 

ONM5J2T3 TORONTO, CA 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 87911 
(730) Tidligere innehaver: 
 Arjo Wiggins Europe Holdings Ltd, RG214EE 

BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, GB 
(740) Ny Innehaver: 
 The Wiggins Teape Group Ltd, Eversheds House, 70 

Great Bridgewater Street, M15ES MANCHESTER, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 

0134 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 92085 
(730) Tidligere innehaver: 
 Arnolds Veterinary Products Ltd, Dechra House, Jamage 

Road Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, 
Staffordshire ST7 1XW, England, GB 

(740) Ny Innehaver: 
 Dechra Ltd, Dechra House, Jamage Industrial Estate, 

Talke Pits, S171XW STOKE-ON-TRENT, GB 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

0306 OSLO, NO 
  
 
(111) Reg.nr.: 96756 
(730) Tidligere innehaver: 
 Starcraft Corp, Goshen, IN, US 
(740) Ny Innehaver: 
 Starcraft Mark Holding Co, 1123 S. Indiana Avenue, 

IN46527 GOSHEN, US 
(740) Ny Innehavers Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf Varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 126821 
(210) Søknadsnr.: 19853960 
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-

20245 Hamburg, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 154939 
(210) Søknadsnr.: 19914876 
(730) Innehaver: AS H Koppernæs & Sønner, 

Postboks 4 Breivika Industriv. 4, 
6025 ÅLESUND, NO 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 161852 
(210) Søknadsnr.: 19925301 
(730) Innehaver: Robinson Webster (Holdings) Ltd, 

159 Mortlake Road, TW94AW KEW, 
RICHMOND, SURREY, GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 174145 
(210) Søknadsnr.: 19940097 
(730) Innehaver: MedImmune Oncology Inc, One 

Tower Bridge, 100 Front Street, 
West Conshohocken, PA 19428, US

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176081 
(210) Søknadsnr.: 19935615 
(730) Innehaver: Baker Hughes Inc, P O Box 4740, 

TX77210-4740 HOUSTON, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176090 
(210) Søknadsnr.: 19941654 
(730) Innehaver: Sealed Air Corporation (US), Park 

80 Plaza East, Saddle Brook, NJ 
07663, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176186 
(210) Søknadsnr.: 19910609 
(730) Innehaver: Simson BV, Randstraat 1, 5223 AV  

's-Hertogenbosch, NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 177099 
(210) Søknadsnr.: 19952993 
(730) Innehaver: Bubbles Incorporated SA, Case 

Postale 416, 1701 FRIBOURG, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 177214 
(210) Søknadsnr.: 19955222 
(730) Innehaver: Wilson Sporting Goods Co, IL 

CHICAGO, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 177486 
(210) Søknadsnr.: 19955318 
(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 

Madison Avenue, NY10022 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177700, 177354 
(210) Søknadsnr.: 19955116, 19955195 
(730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 178618 
(210) Søknadsnr.: 19954973 
(730) Innehaver: Kirin Beer KK (a/t/a Kirin Brewery Co 

Ltd), 10-1, Shinkawa 2-Chome, 
Chuo-Ku TOKYO, JP 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 180755, 189450 
(210) Søknadsnr.: 19958161, 19958162 
(730) Innehaver: JSP Licenses Inc, 103 Foulk Road, 

Suite 200, DE19803 WILMINGTON, 
US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 204951, 210161 
(210) Søknadsnr.: 199912327, 200015872 
(730) Innehaver: Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 

0155 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 212607 
(210) Søknadsnr.: 199908225 
(730) Innehaver: Preferred Guest Inc, 1111 

Westchester Avenue, NY10604 
WHITE PLAINS, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 217925 
(210) Søknadsnr.: 200205963 
(730) Innehaver: Aftenposten AS, Biskop Gunnerus 

gate 14A, 0155 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219052 
(210) Søknadsnr.: 200207363 
(730) Innehaver: Cell Therapeutics Inc, 501 Elliott 

Avenue West, Suite 400, WA98119 
SEATTLE, US 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 233746 
(210) Søknadsnr.: 200509406 
(730) Innehaver: Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 

0155 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 24519 
(210) Søknadsnr.: 28912 
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 

0477 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 34276 
(210) Søknadsnr.: 41117 
(730) Innehaver: tesa AG, Quickbornstrasse 24, 

20253 HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 48284 
(210) Søknadsnr.: 195659838 
(730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 

250, 64293 DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 50736, 49945 
(210) Søknadsnr.: 19560106, 19560107 
(730) Innehaver: Huntsman International LLC, 500 

Huntsman Way, UT84108 SALT 
LAKE CITY, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 87911 
(210) Søknadsnr.: 111286 
(730) Innehaver: The Wiggins Teape Group Ltd, 

Eversheds House, 70 Great 
Bridgewater Street, M15ES 
MANCHESTER, GB 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 96756 
(210) Søknadsnr.: 120060 
(730) Innehaver: Starcraft Mark Holding Co, 1123 S. 

Indiana Avenue, IN46527 GOSHEN, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 97351, 177046, 177312 
(210) Søknadsnr.: 122507, 19944924, 19953691 
(730) Innehaver: L'Oréal, 14, rue Royale, 75008 

PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
 
125485 2016.06.19 

125846 2016.07.24 

125930 2016.07.31 

125955 2016.08.07 

125979 2016.08.07 

126033 2016.08.07 

126045 2016.08.14 

126124 2016.08.14 

126248 2016.08.28 

126287 2016.09.04 

126290 2016.09.04 

126369 2016.09.11 

126393 2016.09.11 

126564 2016.09.25 

126707 2016.10.23 

126746 2016.10.23 

126764 2016.10.23 

126973 2016.11.13 

126974 2016.11.13 

127098 2016.11.20 

127145 2016.11.27 

127146 2016.11.27 

127153 2016.11.27 

127160 2016.11.27 

127205 2016.12.04 

127450 2016.12.18 

127710 2017.01.29 

127935 2017.02.19 

128770 2017.05.21 

165577 2014.11.24 

170920 2016.02.01 

172341 2016.04.18 

176069 2016.08.08 

176078 2016.08.08 

176079 2016.08.08 

176081 2016.08.08 

176096 2016.08.08 

176153 2016.08.08 

176182 2016.08.15 

176196 2016.08.15 

176208 2016.08.15 

176232 2016.08.15 

176307 2016.08.22 

176335 2016.08.22 

176389 2016.08.22 

176409 2016.08.22 

176410 2016.08.22 

176431 2016.08.29 

176442 2016.08.29 

176489 2016.08.29 

176495 2016.08.29 

176621 2016.09.05 

176627 2016.09.05 

176638 2016.09.05 

176697 2016.09.12 

176700 2016.09.12 

176701 2016.09.12 

176710 2016.09.12 

176844 2016.09.19 

176879 2016.09.19 

176882 2016.09.19 

176883 2016.09.19 

176884 2016.09.19 

176914 2016.09.26 

176934 2016.09.26 

176961 2016.09.26 

176967 2016.09.26 

176975 2016.09.26 

177065 2016.10.03 

177097 2016.10.03 

177098 2016.10.03 

177112 2016.10.03 

177141 2016.10.03 

177145 2016.10.03 

177178 2016.10.03 

177199 2016.10.03 

177280 2016.10.10 

177307 2016.10.10 

177409 2016.10.17 

177444 2016.10.17 

177584 2016.10.24 

177675 2016.10.31 

177715 2016.10.31 

177717 2016.10.31 

177724 2016.10.31 

177873 2016.11.07 
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(111) Reg.nr: 
 

      (180) Registreringen utløper: 
 
 

178006 2016.11.14 

178344 2016.11.28 

178407 2016.12.05 

178440 2016.12.05 

178558 2016.12.12 

178714 2016.12.19 

178950 2017.01.09 

179115 2017.01.16 

179133 2017.01.16 

179182 2017.01.16 

179252 2017.01.23 

179505 2017.01.30 

179914 2017.02.13 

180530 2017.03.13 

180650 2017.03.13 

180932 2017.04.03 

182291 2017.05.29 

1896104 2016.09.05 

24463 2016.09.30 

24534 2016.11.03 

47611 2016.02.21 

48818 2016.09.11 

49844 2017.04.15 

49853 2016.12.27 

50916 2016.12.18 

69041 2016.05.26 

70060 2016.09.15 

70146 2016.09.29 

70305 2016.10.06 

70308 2016.10.06 

70464 2016.11.25 

70515 2016.11.25 

70786 2016.12.22 

71035 2017.01.19 

71945 2017.05.19 

96996 2016.08.05 

97001 2016.08.05 

97005 2016.08.05 

97006 2016.08.05 

97211 2016.09.23 

97244 2016.09.23 

97251 2016.07.29 

97306 2016.10.07 

97379 2016.10.14 

97675 2016.11.25 
      

(111) Reg.nr: 
 

  (180) Registreringen utløper: 
 
 

97761 2016.12.09 

98022 2017.01.13 
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Rettelser 
 
I Varemerketidende nr. 18/06 ble reg.nr. 232121 
(200506765) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Riktig varefortegnelse er: 
Klasse 6 Skorsteiner, røkrør og skorsteinshetter av 
metall for ildsteder. 
 
I Varemerketidende nr. 28/06 ble reg.nr. 233638 
(200503680) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Riktig varefortegnelse er: 
Klasse 9 Datamaskinprogrammer for håndtering av 
saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet, saker 
vedrørende avverging av tap og saker vedrørende 
kvalitetssikring. 
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