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registrerte varemerker

2007.01.02 - 01/07

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)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236970
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200500499
Inndato:
2005.01.20
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236971
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200606269
Inndato:
2006.06.16
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

T-TECH

SPERO DERMA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tumi Inc, 1001 Durham Avenue, NJ07080 SOUTH
PLAINFIELD, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 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;
bagasjevesker, håndvesker, toalettvesker, solgt uten
innhold, shoppingvesker av lær, sportsbager- og
vesker, bærevesker, attachemapper, stresskofferter,
dokumentmapper, dokumentvesker: håndvesker,
portemoneer, håndvesker for kvinner, konvoluttvesker,
skuldervesker, sminkevesker, solgt uten innhold,
kofferter, reisevesker, håndbagasje (reisevesker),
reise- og bagasjeartikler (travel kits) solgt uten innhold i
sett eller separat, ryggsekker, bokvesker, midjevesker,
nøkkelvesker, lommebøker, skolevesker.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Spero AS, c/o Fridtjof Bjerke, Nordre Bjerke, 2635
TRETTEN, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler; hudkrem, shampo og hårpleieprodukter

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.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper, stoffer; plastsubstitutter
for stoffer; sengetepper og duker, tekstilartikler,
møbeltrekk; putetrekk; tøy; badetøy; husholdningstøy;
dekketøy; servietter av tekstiler, kjøkkenhåndklær;
sengetøy, sengetepper; soveposer; putevar, trekk for
dyner, vattepper og edderdunsdyner, persienner av
tekstiler; åkle; dyner, vattepper, edderdunsdyner;
ansiktshåndklær av tekstiler; tekstilservietter for fjerning
av make-up; flanell, ullflanell; lommetørkler av tekstiler;
håndklær av tekstiler; kuvertbrikker og ølbrikker;
reisetepper, madrasstrekk, sprinkelbeskyttere for
barnesenger, gardiner, veggdekker av tekstiler,
myggnett, flagg, faner, bannere; persienner.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236972
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200602400
Inndato:
2006.03.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MINDLAB
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Systeminnsikt & Kunnskapsteknologi AS, Postboks 246,
5751 ODDA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Programvare.

35
Å sette sammen, til nytte for andre, et utvalg
av varer nevnt i de foregående klassene 18 og 24 som
gjør kundene i stand til på en bekvem måte å se på og
kjøpe slike varer fra en detaljhandel; å sette sammen,
til nytte for andre, et utvalg av varer nevnt i de
foregående klassene 18 og 24 som gjør kundene i
stand til på en bekvem måte å se på og kjøpe slike
varer fra en hjemmeside på internett; å sette sammen,
til nytte for andre, et utvalg av varer nevnt i de
foregående klassene 18 og 24 som gjør kundene i
stand til på en bekvem måte å se på og kjøpe slike
varer ved hjelp av telekommunikasjon;
onlineinformasjon og -rådgivning relatert til detaljsalg
og -tjenester; oppsporingstjenester for gjenfinning av
kodet bagasje, forretningsvesker og reisevesker.

41
Opplæring og undervisning relatert til
programvare.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

45
Oppsporingstjenester for gjenfinning av kodet
bagasje, forretningsvesker og reisevesker.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

3

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236973
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200510590
Inndato:
2005.10.10
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

AEGIS

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Thorn Lighting AS, Postboks 63, 1483 SKYTTA, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektrisk armatur; elektriske brytere og
bryterbokser.
11
Apparater og installasjoner for belysning;
beskyttelsesanordninger for belysning;
belysningsprodukter og tilbehør til slike, herunder lamper,
lyspærer, lysrør, lampekupler og armaturer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

Reg.nr.:
236974
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200608179
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Jor Noraq, Gjønnesv 31, 1356 BEKKESTUA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.

Reg.nr.:
236976
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200603524
Inndato:
2006.04.05
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Kransberg & Olaussen AS, Lierstranda 138, 3400 LIER,
NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Lamper.

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.
40

Reg.nr.:
236975
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200513044
Inndato:
2005.11.25
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

BASELINE

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
DePuy Inc, PO Box 988, IN46580-0988 WARSAW, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Ortopediske inretninger i form av anteriøre
lumbalplater og kirurgiske instrumenter brukt i denne
forbindelse.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

20
Madrasser; vendbare madrasser; ramme
madrasser; kontinental madrasser; skum madrasser;
baby og barnemadrasser; overmadrasser; puter; senger;
soveromsmøbler.

Bearbeiding av materialer.

44
Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

24
Dyner; sengetepper; lintøy; møbelstoffer;
sengetøy, unntatt lintøy og sengetepper; sengedekker,
madrassbeskyttelser.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

4

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236977
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200607167
Inndato:
2006.07.13
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236979
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200607721
Inndato:
2006.07.24
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MAKE MORE MEMORIES
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cool Chili AS, Konowsgate 5, 0192 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Boco Europe AS, C O Lunds gate 16, 3043 DRAMMEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater for vanntilførsel og sanitære formål.

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. Preparerte jordnøtter; bearbeidede
mandler; preparerte nøtter; preparerte peanøtter;
potetchips.

20

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. Smaksforbedrende tilsetninger til drikker og
næringsmidler; popcorn; kjeks; saltstenger; brente
mandler; smaksforbedrende tilsetninger til drikker.

Møbler av tre og plast.

21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

Reg.nr.:
236980
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200601310
Inndato:
2006.02.08
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

ICY PEPPERMINT
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(541) Merket er et ordmerke
(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:
21
Tanntråd
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

Reg.nr.:
236978
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200607168
Inndato:
2006.07.13
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

RESPECT YOUR THIRST
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cool Chili AS, Konowsgate 5, 0192 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

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. Preparerte jordnøtter; bearbeidede
mandler; preparerte nøtter; preparerte peanøtter;
potetchips.
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. Smaksforbedrende tilsetninger til drikker og
næringsmidler; popcorn; kjeks; saltstenger; brente
mandler; smaksforbedrende tilsetninger til drikker.

Reg.nr.:
236981
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200605777
Inndato:
2006.06.02
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper;
gjenstander til rengjøringsformål; mopper.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

5

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236982
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200605904
Inndato:
2006.06.08
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236984
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200607444
Inndato:
2006.07.13
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

SALMINERAL

MINUTE MAID FRUIT +

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393
STOREBØ, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 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; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske
eller dietetiske formål.

(541) Merket er et ordmerke
(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:
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.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

29
Protein og kostholdstilskudd for
ernæringsformål; spiselige oljer og fett.
31
Dyre- og fiskefor.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236983
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200607455
Inndato:
2006.07.13
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
236985
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200504019
Inndato:
2005.04.27
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

OLAY NATURE SCIENCE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble
Plaza, OH45202 CINCINNATI, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Toalettsåper, parfymevarer, kosmetikk, eteriske
oljer, hår lotion; preparater for rensing, pleie og
forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; hånd- og
kroppspleiepreparater; deodoranter og antiperspiranter
for personlig bruk.

ACUVUE THE DIFFERENCE IS
REAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Rense- og fuktoppløsninger for kontaktlinser;
farmasøytiske preparater for oftalmisk bruk.

16

Rensekluter av papir.

24
Tekstiler og tekstilvarer for renseformål, ikke
opptatt i andre klasser.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

9
Synskorrigerende linser, omfattende
kontaktlinser; dataprogramvare relatert til synspleie og
synskorreksjon.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

16
Publikasjoner relatert til synspleie og
synskorreksjon.
35
Konsulentbistand i forretningssaker relatert til
synspleie og synskorreksjon.

Reg.nr.:
236986
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200514473
Inndato:
2005.12.22
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

SIMPLIVAN

41
Utdannelsesvirksomhet relatert til synspleie og
synskorreksjon.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'Institut 89,
1330 RIXENSART, BE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og medisinske preparater og
stoffer for behandling og/eller forebygging av smittsomme
og ikke-smittsomme sykdommer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

44
Helse- og hygienetjenester relatert til synspleie
og synskorreksjon.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

6

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236987
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200514478
Inndato:
2005.12.22
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236989
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200208730
Inndato:
2002.09.18
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

SIMPLIVANT

CISCO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'Institut 89,
1330 RIXENSART, BE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og medisinske preparater og
stoffer for behandling og/eller forebygging av smittsomme
og ikke-smittsomme sykdommer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, San
Jose, CA 95134, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
On-line tjenester nemlig tilveiebringe
informasjon vedrørende on-line handel.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

38
Telekommunikasjonstjenester; tjenester i
forbindelse med on-line informasjon innen
telekommunikasjon og telefoni; tjenester knyttet til
integrasjon av telekommunikasjon, tjenester knyttet til
sikring av telefonisystemer; on-line tjenester, nemlig
tilveiebringe informasjon om datanettverk,
bredbåndsnettverk, testing,
telekommunikasjonssystemer, Internett telefonisystemer
(IP telefonsystemer), lagring, sikkerhet, tale- og trådløs
kommunikasjon.

Reg.nr.:
236988
Reg.dato.:
2006.12.21
Søknadsnr.:
200208729
Inndato:
2002.09.18
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

41
Utdanningstjenester, klasseromsundervising,
arbeidsseminarer, konferanser, seminarer for
computernettverk, bredbåndnettverk, computersystemer,
telekommunikasjonssystemer, Internett-telefoni (IP
telefoni); underholdningstjenester, herunder kringkasting
på bredbåndnettverk; testtjenester for å kartlegge teknikk
innen nettverkssystemer, datasystemer,
telekommunikasjonssystemer, Internett-telefoni (IPtelefoni).
42
On-line tjenester, nemlig tilveiebringe
informasjon om datasystemer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, San
Jose, CA 95134, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
On-line tjenester nemlig tilveiebringe
informasjon vedrørende on-line handel.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

38
Telekommunikasjonstjenester; tjenester i
forbindelse med on-line informasjon innen
telekommunikasjon og telefoni; tjenester knyttet til
integrasjon av telekommunikasjon, tjenester knyttet til
sikring av telefonisystemer; on-line tjenester, nemlig
tilveiebringe informasjon om datanettverk,
bredbåndsnettverk, testing,
telekommunikasjonssystemer, Internett telefonisystemer
(IP telefonsystemer), lagring, sikkerhet, tale- og trådløs
kommunikasjon.

Reg.nr.:
236990
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200507575
Inndato:
2005.08.10
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Velo Enterprise Co Ltd, No. 1012, Sec. 1, Chung Shan
Rd., Tachia TAIWAN R.O.C., TW
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; sykkelkomponenter, nemlig
sykkelseter, sykkelsetetrekk, rammepolstring til sykkel,
håndtak og sykkelstyrer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

41
Utdanningstjenester, klasseromsundervising,
arbeidsseminarer, konferanser, seminarer for
computernettverk, bredbåndnettverk, computersystemer,
telekommunikasjonssystemer, Internett-telefoni (IP
telefoni); underholdningstjenester, herunder kringkasting
på bredbåndnettverk; testtjenester for å kartlegge teknikk
innen nettverkssystemer, datasystemer,
telekommunikasjonssystemer, Internett-telefoni (IPtelefoni).
42
On-line tjenester, nemlig tilveiebringe
informasjon om datasystemer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

7

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236991
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200600295
Inndato:
2006.01.09
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236993
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200512236
Inndato:
2005.11.09
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

BAD GIRL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Platypus Wear Inc, 501 West Broadway, Suite 2020,
CA92101 SAN DIEGO, US
(740) Fullmektig:
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS , Postboks
6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Lær og lærimitasjoner; varer laget av lær eller
lærimitasjoner; vesker og kasser av lær; lommebøker og
pengepunger; skolevesker; ryggsekker; reisevesker;
idretts- og sportsvesker; paraplyer; deler og utstyr for alle
de forannevnte varer.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Sindre Risheim Design AS, Postboks 6825 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Reklame.
41

Organisering av kurs og seminarer.

42
Juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

25
vanter.

Klær, fottøy, hodeplagg; hansker; votter;

28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
utstyr for surfing; utstyr for skigåing; surfebrett;
fangremmer for surfbrett; seilbrett; fangremmer for
seilbrett; snøbrett; vann/slepebrett (wakeboard);
rullebrett; In-line skøyter; rulleskøyter; skøyter for is; ski
for snø; skistøvler; snøbrettstøvler; staver; bindinger;
vannski; fotballer; fotballnett; landhockeyballer;
hockeypucker; hockeykøller; hockeyhansker; baseballballer; softball-baller; balltrær; crickethansker; håndballer;
tennisballer; tennisrekkerter; golfballer; golfklubber;
golfbager; golfhansker; golfteer; basketballer;
(amerikansk-) fotballer; pingpong-baller; bowlingkuler;
volleyballer og volleyball-utstyr; stangtennis/tjorballer;
strandballer; albuebeskyttere; knebeskyttere;
benskinnebeskyttere; vristbeskyttere; armbeskyttere;
benbeskyttere; munnbeskyttere; motorcrosshansker;
fjellklatringsutstyr; fjellklatringsutstyr i form av reimer,
kroker, ringer, karabinkroker og ringbolter.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

Reg.nr.:
236992
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200605885
Inndato:
2006.06.06
Søknadsprioritet
2006.01.18 GB 2411409
Gjengivelse av merket:

MYSUBSEA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aker Kvaerner Subsea Ltd, Unit 59, Clivemont Road,
Cordwallis Industrial Estate, SL67BZ MAIDENHEAD,
BERKSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS , Postboks
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Gass, olje.
37
Installasjon av olje og gass apparater, boring
for og utvinning av olje og gass.

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

42
Design av dataprogrammer, systemanalyse,
dataprogrammering, IT-rådgivning, kartlegging for olje og
gass prospektering og prøveboring/undersøkelse.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

Reg.nr.:
236994
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200501491
Inndato:
2005.02.21
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

COMFY TRAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
McNeil-PPC Inc, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS , Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Dentale brett og skåler til bruk i forbindelse
med hviting av tenner.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

8

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236995
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200607045
Inndato:
2006.07.04
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236996
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200506476
Inndato:
2005.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

PASIÓN COLOMBIA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800
VEVEY, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Grønnsaker (hermetiserte, tørkede eller kokte),
frukter (hermetiserte, tørkede eller kokte), sopp
hermetiserte, tørkede eller kokte), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk
og sjømat, alle disse produkter også i form av ekstrakter,
supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne
eller tørkede; syltetøy; egg; melk, fløte, smør, ost og
andre næringspreparater basert på melk; melkebaserte
og fløtebaserte desserter; yoghurt; soyamelk og
soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett;
proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke
inneholder melkeprodukter; pølser; fetevarer;
peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft,
buljong, klare kjøttsupper. Alle ovennevnte varer har
COLOMBIA som opprinnelsesland.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater
9

Skrittellere, måleapparater

35
Helserelaterte reklamekampanjer, annonser,
fjernsynsreklame, pr-virksomhet, radioreklame og annonsering, radio- og fjernsynsreklame,
reklameannonser, reklamemateriell, reklameoppslag,
reklametekster, markedsundersøkelser, utsendelse av
reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell

30
Kaffe, kaffeekstrakter and kaffebaserte
preparater og drikker; iskaffe, kaffeerstatning; ekstrakter
av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på
kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter and te-baserte
preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og
drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker,
sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte
preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker
og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige
søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig;
kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller,
desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne
konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen
yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem ogleller
vannis ogleller sorbeter ogleller frosne konfektyrer
ogleller frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen
yoghurt; bindemiddel for å lage iskrem og/eller vannis
og/eller sorbeter ogleller frosne konfektyrer og/eller
frosne kaker ogleller frossen softis og/eller frosne
desserter og/eller frossen yoghurt; honning og
honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes,
kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger,
kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler;
næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger,
også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød;
blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte
deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller
krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier,
salatdressinger, majones; sennep; eddik. Alle
ovennevnte varer har COLOMBIA som opprinnelsesland.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

44
Medisinske tjenester, konsultasjoner i
famasøytiske spørsmål, legebehandling,
sykepleiespørsmål
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

9

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236997
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200513678
Inndato:
2005.12.06
Søknadsprioritet
2005.08.24 EM 004610358
Gjengivelse av merket:

YTE

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
236999
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200601154
Inndato:
2006.02.06
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

UNDERVERKER

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Med-Eq AS, Postboks 565, Sentrum, 3101 TØNSBERG,
NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og medisinske preparater og
substanser; kost- og næringstilskudd; næringstilskudd for
medisinske formål; dietetiske stoffer; dietetiske stoffer
tilpasset for medisinsk eller veterinær bruk; medisinske
preparater for bruk som tilskudd til mat; albumin og
derivater derav for medisinske formål; preparater og
substanser inneholdende albumin og derivater derav for
medisinske formål; farmasøytiske og medisinske
preparater og substanser samt kosttilskudd for bruk til
øking eller vedlikehold av energinivå; farmasøytiske og
medisinske preparater og substanser samt kosttilskudd
for bruk til styrking eller øking av seksualdrift og libido;
farmasøytiske og medisinske preparater og substanser
samt kosttilskudd for bruk som et antidepressivum

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Marianne Foss, Abbedikollen 3 D, 0280 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; sveper.
24
Tekstiler, og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper, sengetøy.
25
Klær, inkludert undertøy og badetøy; fottøy;
hodeplagg.
35
Salg og formidling av varer som nevnt i de
foregående klassene 18, 24 og 25.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

29
Kosttilskudd i form av oppløsninger, sirup,
saftkonsentrater, stoffer, suspensjoner (suspensions) og
pulvere; kosttilskuddpreparater for slanking, i form av
oppløsninger, sirup, saftkonsentrater, stoffer,
suspensjoner (suspensions) og pulvere; egg og
eggderivatprodukter

Reg.nr.:
237000
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200608182
Inndato:
2006.08.02
Søknadsprioritet
2006.02.03 US 78/806,971
Gjengivelse av merket:

31
Kosttilskudd for dyr
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
236998
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200608181
Inndato:
2006.08.02
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Sony BMG Music Entertainment, 550 Madison Avenue
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Lydopptak med musikk; audiovisuelle opptak
med musikk og musikkbasert underholdning; nedlastbar
lydopptak med musikk og nedlastbare audiovisuelle
opptak med musikk og musikkbasert underholdning;
nedlastbare ringetoner, grafikk og musikk via et globalt
computernettverk og trådløse innretninger.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
SMK Corp, 5-5, Togoshi 6-chome, Shinagawa-ku, 1428511 TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
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.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

10

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237001
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200504691
Inndato:
2005.05.18
Søknadsprioritet
2004.12.01 EP 004151783
Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
237002
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200504692
Inndato:
2005.05.18
Søknadsprioritet
2004.12.01 EP 004151734
Gjengivelse av merket:

SPEEDCOPY SUPERIOR

SPEEDCOPY PREMIUM

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stora Enso AB, Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, nemlig med og uten belegg; trefritt papir,
papir inneholdende papir. Folioark, papir for blader og
tidskrifter, nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende
papir, overføringspapir, termisk papir, papir for printere,
trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for
digitaltrykking, bokpapir, katalogpapir; fint papir inkludert
skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk,
kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir,
telefakspapir, offsetpapir, papir i metervis, etikettpapir,
konvoluttpapir; papir til bruk i grafisk kunstindustri, papp
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; trykksaker, materiale til bokbinding; fotografier;
skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper;
klisjeer.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stora Enso AB, Åsgatan 22, 79180 FALUN, SE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Papir, nemlig med og uten belegg; trefritt papir,
papir inneholdende papir. Folioark, papir for blader og
tidskrifter, nyhetstrykk, høyglittet papir, selvkopierende
papir, overføringspapir, termisk papir, papir for printere,
trykkpapir, skrivepapir, laminert papir, papir for
digitaltrykking, bokpapir, katalogpapir; fint papir inkludert
skrive- og tegnepapir, farget papir, papir for skolebruk,
kopieringspapir, lasertrykkpapir, blekkstrålepapir,
telefakspapir, offsetpapir, papir i metervis, etikettpapir,
konvoluttpapir; papir til bruk i grafisk kunstindustri, papp
og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; trykksaker, materiale til bokbinding; fotografier;
skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper;
klisjeer.

35
Annonse- og reklamevirksomhet samt
utgivelsesvirksomhet; assistanse i forbindelse med drift
og administrasjon av foretak; kontortjenester; engrossalg
av papir uten og med belegg, av trefritt papir, av papir
inneholdende tre, av folioark, av papir for blader og
tidsskrifter, av nyhetstrykk, høyglittet papir,
selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir og
av papir for printere, av trykkpapir, skrivepapir, laminert
papir, papir for digitaltrykking, bokpapir og katalogpapir,
av fint papir, av skrive- og tegnepapir, farget papir, papir
for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir,
blekkstrålepapir, telefakspapir og av offsetpapir, av papir i
metervis, etikettpapir og konvoluttpapir, av papir til bruk i
grafisk kunstindustri, av papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker,
materiale til bokbinding, fotografier, skrivesaker og av
klebemidler for husholdningsbruk, av artikler til bruk for
kunstnere, av malepensler, av skrivemaskiner og
kontorrekvisita (unntatt møbler), og av instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater), av
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av
trykktyper og klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

35
Annonse- og reklamevirksomhet samt
utgivelsesvirksomhet; assistanse i forbindelse med drift
og administrasjon av foretak; kontortjenester; engrossalg
av papir uten og med belegg, av trefritt papir, av papir
inneholdende tre, av folioark, av papir for blader og
tidsskrifter, av nyhetstrykk, høyglittet papir,
selvkopierende papir, overføringspapir, termisk papir og
av papir for printere, av trykkpapir, skrivepapir, laminert
papir, papir for digitaltrykking, bokpapir og katalogpapir,
av fint papir, av skrive- og tegnepapir, farget papir, papir
for skolebruk, kopieringspapir, lasertrykkpapir,
blekkstrålepapir, telefakspapir og av offsetpapir, av papir i
metervis, etikettpapir og konvoluttpapir, av papir til bruk i
grafisk kunstindustri, av papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker,
materiale til bokbinding, fotografier, skrivesaker og av
klebemidler for husholdningsbruk, av artikler til bruk for
kunstnere, av malepensler, av skrivemaskiner og
kontorrekvisita (unntatt møbler), og av instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater), av
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av
trykktyper og klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237003
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200608147
Inndato:
2006.08.02
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MOVEAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Reklame.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

11
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(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237004
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200505451
Inndato:
2005.06.09
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

av reklameplass; fjernsynsreklameinnslag; kompilering av
annonser og reklamer for bruk som Web-sider på
internett; forberedelse og presentasjon av audiovisuelle
displayer for reklame-formål; utsendelse av
reklameannonser; forretnings-informasjonstjenester;
mottak, lagring og fremskaffelse av databehandlet
forretningsinformasjonsdata; markedsundersøkelser;
forretningsplanlegging, forretningsvurderinger; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsførings og forretningsundersøkelser;
kompilering av forretningsstatistikker og
handelsinformasjon; auksjonssalg;
detaljhandelstjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg
av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i
varehus, eller i supermarkeder, eller i detaljsalgs
elektroforretninger eller i detaljforretning som
spesialiserer seg på telekommunikasjonsapparater og
instrumenter eller i apotek, eller fra en internett Web-side
for generell handel, eller fra en Web-side som
spesialiserer seg på elektriske eller
telekommunikasjonsapparater og instrumenter, eller
farmasøytiske varer; rådgivning og assistanse ved
utvelgelse av varer og tjenester; formidlende tjenester
relatert til å bringe kunder og/eller kjøpere og selgere
sammen; fremskaffelse av tjenester ved
telefonkommunikasjonsnettverk, hvorved brukere legger
inn data i en mobiltelefon, eller computer nettverk eller
annet elektronisk utstyr, og dermed bestiller, mottar og
betaler for informasjon, varer eller tjenester;
fremskaffelse av informasjon, konsultasjonstjenester og
rådgivning relatert til de forannevnte tjenester.

PLANET THREE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road
DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektriske, elektroniske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll og
undervisning: fjernsynsapparater og instrumenter;
telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta
fjernsyns og globale
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem til
et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr samt
dataprogrammer for bruk med disse; optiske
diskettspillere og dataprogrammer for disse; magnetiske
databærere til bruk i forbindelse med telekommunikasjon,
smartkort, kodede kort, datakort; elektroniske minnekort
til bruk i forbindelse med telekommunikasjon, telefonkort,
opptaksdisketter til bruk i forbindelse med
telekommunikasjon; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd, bilder og data; regnemaskiner;
telekommunikasjonsapparater og instrumenter;
mobiltelefoner, holdere for mobiltelefoner, høretelefoner;
telefaks-, teleks-, telefon-, telegram- og datafangst
installasjoner, apparater og instrumenter til bruk i
forbindelse med telekommunikasjon; dataprogrammer til
bruk i forbindelse med telekommunikasjon; computer
software og programmer til bruk i forbindelse med
telekommunikasjon; computer software og
telekommunikasjons-apparater (inkludert modemer) for å
aktivere forbindelse til databaser og til Internet; point-ofsale (POS) hardware og software for tilveiebringelse av
elektronisk forskuddsbetaling/påfylling av taletid på
mobiltelefoner; operativsystemprogrammer; computer
software og nettoppbyggings hardware for forenkling av
interaktive multimediekommunikasjoner; computer
software for bruk i oppretting, redigering og levering av
tekstinformasjon og grafisk informasjon via computer
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for digital
publisering, trykking, bildebehandling, og elektronisk
dokumentlagring, manipulering, overføring og gjenfinning;
de forannevnte varene til bruk i forbindelse med
telekommunikasjon; computere, håndholdte computere;
dataprogrammer for ledelse av kommunikasjons-og
datautveksling mellom håndholde computere og
stasjonære datamaskiner; computer hardware til bruk i
forbindelse med telekommunikasjon og computer
utmatingsenheter til bruk i forbindelse med
telekommunikasjon, printere, fotosettere,
kopieringsmaskiner og skjermfremvisere; digital trådløs
telekommunikasjons hardware og software; nedlastbar
data inkludert publikasjoner og software; computer
software og publikasjoner i elektronisk form tilbudt online
fra databaser eller fra systeminnretninger fremskaffet på
internett (inkludert nettsteder); elektroniske spill og
dataspill, spillprogrammer, spillkassetter,
underholdningskonsoller; underholdningskonsoller
inneholdende computer hardware og software for å
fremskaffe audio, video, og multimedia utdata; deler og
komponenter til alle de forannevnte varer.

36
Fakturering for tjenester av verdi, utført av
telekommunikasjonsnettverk, inkludert behandling,
utstedelse og utsend-else av regninger;
oppringningsautorisasjonstjenester for betaling;
administrasjon av finansiell og monetær virksomhet;
finansielle tjenester; finansiell ledelse og
rådgivningstjenester relatert til investeringer; finansiell
planlegging og finansielle tjenester; finansielle
vurderinger; bankevalueringer; banktjenester;
sparebanker; finansielle meglertjenester megling av
verdipapirer og elektronisk
diskonteringsmeglingstjenester og online
diskonteringsmeglingstjenester; børsmeglervirksomhet,
herunder megling av aksjer og obligasjoner;
investeringstjenester; lånetjenester og pantelåntjenester;
tilbud om fonds-emisjoner, nytegning av aksjer og
deriverte finansielle produkter;
investeringsbankvirksomhet, fondsemisjoner, nytegning
av aksjer og valutahandelstjenester og fremskaffelse av
finansielle tjenester til institusjonelle investorer; tjenester
vedrørende forvaltningsselskaper, kreditt, investering,
sparing, bankhvelv, lån og låne-garantier; tjenester
vedrørende betalingskort, kredittkort, kontokort og
butikkort; utstedelse av betalingskort, kredittkort,
kontokort, butikkort og telefonkort; automatiske
banktjenester; aktuarvirksomhet; forberedelse og
finansiell ledelse av livsforsikringer, garantiforsikringer og
aksjefond; pensjonstjenester; forsikringsvirksomhet;
reiseforsikringer; bankavregningstjenester;
clearingvirksomhet (valuta); kjøp og utstedelse av
reisesjekker; valutavekslingstjenester;
deposisjonsavtaletjenester; børsmeglervirksomhet;
eksekutortjenester; fremskaffelse av finansielle garantier;
utstedelse av remburs og banksertifikater; investeringsselskaper, kausjonstjenester; aksjeforsikringer;
forsikrings-tjenester; forsikringskonsultasjoner;
forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet,
ulykkesforsikringer, brannforsikringer, sykeforsikring,
livsforsikringer, sjøforsikringer; forsikrings- meglere,
ulykkesforsikringsmeglere,
brannforsikringsmeglere, sykeforsikringsmeglere, livsforsikringsmeglere,
sjøforsikringsmeglere; kredittkontorer, utstedelse av
verdianvisninger, -kuponger og dokumenter; deponering
av verdipapirer; deponering i sikkerhetsskap;
pengeoverføringer, elektroniske pengeoverføringer;

35
Ledelse av handels- eller industribedrifter;
byråer for handels- eller industriinformasjon;
forretningsadministrasjon av dataporter,
forretningsledelse av havner; annonse- og
reklamevirksomhet samt markedsførings- og
informasjons-tjenester relatert til disse tjenestene; utleie
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betalingstjenester; forskuddsbetalingstjenester;
bestyrelse av familiestiftelser; børsnoteringer;
konsulentbistand i skattespørsmål; forvaltning av
formuer; avdragslån, leasingfinansiering, utlån mot
pantesikkerhet; pensjonsutbetalingstjenester; forretninger
med fast eiendom; veldedighetsinnsamlinger;
fremskaffelse av informasjon, konsultasjonstjenester og
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte
tjenester; og alt det forannevnte også fremskaffet online
fra en computer database eller fra Internet.

2007.01.02 - 01/07

fra Internet.
41
Organisering og ledelse av konferanser,
utstillinger, konkurranser og spørreleker; organisering av
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål;
organisering og sponsing av konkurranser; . arrangering
og ledelse av praktiske seminarer; organisering og
ledelse av seminarer; opp-læringsvirksomhet; publikasjon
av bøker og tekster; underholdningsvirksomhet;
fjernsynsunderholdning; ut-danning og underholdning,
sports- og fritidstjenester i form av planlegging,
produksjon og distribusjon av direkte innspilt audio,
visuelt eller audiovisuelt materiale for kringkasting via
bakkebundne hjelpemidler, kabel, satellittkanaler,
Internet, trådløse eller trådlenkete systemer og andre
kommunikasjonsmidler fremskaffelse av informasjon
relatert til fjernsyn og radioprogrammer, underholdning,
musikk, sport og rekreasjon; informasjon relatert til
underholdning eller utdannelse fremskaffet online fra en
computer database eller Internet eller via jordbundne
hjelpemidler, kabel, satellittkanaler, trådløse eller
trådlenkete systemer og andre kommunikasjonsmidler;
elektroniske spilltjenester fremskaffet ved hjelp av
Internet eller via jordbundne hjelpemidler, kabel,
satellittkanaler, trådløse eller trådlenkete systemer og
andre kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av online
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publisering
av elektroniske bøker og tidsskrifter online;
billettkontortjenester; billetterings og
arrangementsbestillingstjenester; pengespill-virksomhet,
veddemåls-, lotteri- og gamblingstjenester; organisering
av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle
media; informasjon og rådgivningstjenester relatert til
utdanning og underholdning; drift og organisering av
prateforum på Internet (chatrooms); fremskaffelse av
informasjon, konsultasjonstjenester og rådgivning relatert
til de forannevnte tjenester, alle de forannevnte tjenester
også fremskaffet online fra en computer database eller
fra Internet.

37
Bygging av havner, installasjon av fasiliteter i
havner; ut-vikling av havner; bygging av dataporter,
installasjon av fasiliteter i dataporter; utvikling av
dataporter; byggings-, reparasjons og
installasjonstjenester for computere, computer nettverk,
telekommunikasjonsapparater, utstyr, installasjoner og
nettverk; byggings- og reparasjons-tjenester av
informasjonsteknologisystemer og
telekommunikasjonsapparater; vedlikeholds-,
reparasjons-, installasjons- og supporttjenester for
computere, computer periferiutstyr,
telekommunikasjonsapparater, og deler og tilbehør til
disse; på stedet computermontering og
installasjonstjenester og vedlikehold av computere,
computer systemer og telekommunikasjonsapparater;
fremskaffelse av informasjon relatert til reparasjon eller
installasjon fremskaffet online fra en computer database
eller fra Internet; fremskaffelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til det foregående.
38
Telekommunikasjonstjenester,
kringkastingstjenester; fremskaffelse av et elektronisk
mobiltelefon påfyllingssystem; elektroniske og
telekommunikasjons overføringstjenester; overføring av
datadokumenter, beskjeder, bilder, lyder, stemmer, tekst,
audio, video og elektronisk kommunikasjon og data og
informasjon ved elektronisk, computer, kabel, radio,
personsøking, teleprinter, teleletter, elektronisk post,
faksmaskin, fjernsyn, mikrobølge, laserstråle,
kommunikasjonssatellitt, mikrobølgelinker, bakkebundne
hjelpemidler, kabel, trådløs eller trådlenket system
kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av tekst, data,
bilder, illustrasjoner, video og meldingsformidling ved
hjelp av tele-kommunikasjonsutstyr inkludert
mobiltelefoner, computere, personlige digitale assistenter
(PDA'r), TV og radio; fremskaffelse og drift av
søkemotorer; konsultasjons-tjenester relatert til
datakommunikasjon; overføring, fremskaffelse av/og
visning av informasjon for forretnings- eller hjemmeformål
fra en computerlagret databank; elektroniske
posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til
Internet; telekommunikasjon av informasjon (inkludert
Web-sider), computerprogrammer og data; fremskaffelse
av brukertilgang til Internet (tjenestetilbyder);
fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til
Internet eller databaser; teletekst tjenester;
telekommunikasjonstilgangstjenester; fremskaffelse av
telekommunikasjon online tilgang og linker til Internet
eller Intranett; fremskaffelse av tilgang til Internet;
fremskaffelse av en online interaktiv oppslagstavle; leie,
utleie og leasing av fjernsyns og fremvisningsapparater,
og innretninger som konverterer digitale fjernsynssignaler
til analoge for visning på konvensjonelt TV-apparat (settop-box); fremskaffelse av tilgang til nettsteder på et
elektronisk informasjons-nettverk; fremskaffelse av
tilgang til forskjellige databaser; leie, utleie og leasing av
modemer; konsultasjonstjenester, fremskaffelse av
informasjon og rådgivning relatert til det foregående; alle
de forannevnte tjenester også fremskaffet online fra en
computer databaser eller fra Internet.

42
Design, tegning og kommisjonert skriving, alt
for kompilering av Web-sider på Internet; opprettelse og
vedlikehold av Web-sider for andre; webhotell (tilby
vertsserver for andres hjemmesider); installasjon og
vedlikehold av computer software; leasing av tilgangstid
til en computer database (andre enn fra
internettleverandører); nyhets- og
aktualitetsinformasjonstjenester; leie, utleie og leasing av
elektroniske apparater, computere, dataprogrammer,
computer periferiutstyr, alt annet Internet utstyr og deler
og tilbehør til alle disse varene; data-tjenester;
datatjenester fremskaffet online fra Internet;
konsultasjonstjenester relatert til dataindustrien;
elektroniske og online ordbøker, synonymordbøker,
restaurant- og hotellguider; fremskaffelse av informasjon,
konsultasjons-tjenester og rådgivning relatert til de
forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester også
fremskaffet online fra en computer database eller fra
Internet.
43
Fremskaffelse av informasjon relatert til
restaurant- og hotellguider; disse tjenester inkludert i
klasse 43.
44
Medisinske, hygieniske, ernærings, helse og
skjønnhets-pleietjenester; informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til de
forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester også
fremskaffet online fra en computer database eller fra
Internet.
45
Adopsjonstjenester; body-guardtjenester;
anstandsperson-er (ledsagere); utleie av klær;
kremasjon; detektivbyråer; utleie av dresser og
selskapsklær; begravelser; etter-søkning av forsvunne
personer; ekteskapsbyråer; organiser av religiøse møter;
begravelsesbyråer; personlige og sosiale tjenester ytt av
andre for å møte behovene til enkeltpersoner;

39
Fremskaffelse av parkeringsplassfasiliteter,
parkeringsplasstjenester; fremskaffelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til alle de
forannevnte tjenestene; alle de forannevnte tjenester
også fremskaffet online fra en computer databaser eller
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sikkerhetstjenester; konsulentvirksomhet for
sikkerhetsspørsmål; brannslukning; beskyttelse av
sivilpersoner, nattevaktselskaper; åpning av lås;
overvåkning av tyverialarmer, innbruddsalarmer,
kontorer, hjem og biler, bilparker, utstyr, veitrafikk,
sikkerhetssystemer (overføring til kontrollsentre);
horoskopstillelse; kontakt-byråer; informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til de
forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester også
fremskaffet online fra en computer database eller fra
Internet.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237007
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200602976
Inndato:
2006.03.22
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

TAHITI TRIM PLAN 40
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tahitian Noni International Inc, P.O. Box 4000, UT84059
OREM, US
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Arntzen de Besche AS , Postboks 2734
Solli, 0204 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Vitamin-, mineral- og næringstilsetninger basert
på tahitisk noni for medisinsk formål, kosttilskudd og
dietetiske stoffer basert på tahitisk noni for medisinsk
bruk.

Reg.nr.:
237005
Reg.dato.:
2006.12.22
Søknadsnr.:
200608185
Inndato:
2006.08.02
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

ARENT

29
Kosttilskudd og dietetiske stoffer basert på
tahitisk noni som ikke er for medisinsk bruk, opptatt i
klasse 29.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Ugressdrepende preparater og preparater til
utryddelse av skadedyr, insekter, insekticider, herbicider,
fungicider.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

30
Kosttilskudd og dietetiske stoffer basert på
tahitisk noni som ikke er for medisinsk bruk, opptatt i
klasse 30.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237006
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200508936
Inndato:
2005.09.07
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
237008
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200607914
Inndato:
2006.07.26
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MONTRICA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Montrica Investment Management LLP, 50 Hans
Crescent, SW1X0NA LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Finansielle tjenester, nemlig
investeringsrådgivningstjenester, investeringsledelsesog investeringsforvaltningstjenester samt ledelses- og
forvaltningstjenester relatert til formue og aktiva.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

POLARGRØNT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167
NECKARSULM, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Grønnsakkonserver, potetkonserver,
fiskekonserver, rekekonserver.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02
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(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237009
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200608188
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
237011
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200608192
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

KRZR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner,
personsøkere, toveisradioer, radiosendere,
radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere,
personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske
planleggere, globalposisjoneringsenheter (GPS-enheter)
og relatert tilbehør for forannevnte varer, nemlig
tastaturer, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere, etuier,
vesker og andre innretninger for transport, samt
batteriladere, batterier, strømadaptere; datasoftware og
programmer til bruk for overføring eller gjengivelse eller
mottak av lyd, bilder, video eller data over et
telekommunikasjonsnettverk og for forbedring og
forenkling av bruk og tilgang til datanettverk og
telefonnettverk; datasoftware for e-handel som muliggjør
trygg bestilling og betaling for brukeren innen feltet
elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk
eller telekommunikasjonsnettverk; computersoftware for
aksessering, søking, indeksering og gjenfinning av
informasjon og data fra globale datanettverk og globale
kommunikasjonsnettverk, samt for søking (browsing) og
navigering på/gjennom websider på nevnte nettverk;
kameraer, nemlig fotografiapparater, digitalkameraer,
filmkameraer, videokameraer, samt audio- og
videospillere og håndholdte spillenheter, alle for bruk
med et selvstandig kommunikasjonsapparat eller fysisk
atskilt men funksjonelt integrert med en
kommunikasjonsapparatmodul.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY10577-1444
PURCHASE, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237010
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200601878
Inndato:
2006.02.22
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

SEAGUARD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aanderaa Data Instruments AS, Postboks 34 Slåtthaug,
5851 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige apparater og instrumenter til
innsamling av miljødata fra hav og sjø.

38
Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk
overføring av data og dokumenter via
kommunikasjonsnettverk og globale datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, særlig innsamling,
analysering og forskning på data fra hav og sjø;
klimarelatert forskning.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

15

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237012
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200608193
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

2007.01.02 - 01/07

Reg.nr.:
237014
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200608194
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MOTOKRZR

RIZR

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner,
personsøkere, toveisradioer, radiosendere,
radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere,
personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske
planleggere, globalposisjoneringsenheter (GPS-enheter)
og relatert tilbehør for forannevnte varer, nemlig
tastaturer, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere, etuier,
vesker og andre innretninger for transport, samt
batteriladere, batterier, strømadaptere; datasoftware og
programmer til bruk for overføring eller gjengivelse eller
mottak av lyd, bilder, video eller data over et
telekommunikasjonsnettverk og for forbedring og
forenkling av bruk og tilgang til datanettverk og
telefonnettverk; datasoftware for e-handel som muliggjør
trygg bestilling og betaling for brukeren innen feltet
elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk
eller telekommunikasjonsnettverk; computersoftware for
aksessering, søking, indeksering og gjenfinning av
informasjon og data fra globale datanettverk og globale
kommunikasjonsnettverk, samt for søking (browsing) og
navigering på/gjennom websider på nevnte nettverk;
kameraer, nemlig fotografiapparater, digitalkameraer,
filmkameraer, videokameraer, samt audio- og
videospillere og håndholdte spillenheter, alle for bruk
med et selvstandig kommunikasjonsapparat eller fysisk
atskilt men funksjonelt integrert med en
kommunikasjonsapparatmodul.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner,
personsøkere, toveisradioer, radiosendere,
radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere,
personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske
planleggere, globalposisjoneringsenheter (GPS-enheter)
og relatert tilbehør for forannevnte varer, nemlig
tastaturer, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere, etuier,
vesker og andre innretninger for transport, samt
batteriladere, batterier, strømadaptere; datasoftware og
programmer til bruk for overføring eller gjengivelse eller
mottak av lyd, bilder, video eller data over et
telekommunikasjonsnettverk og for forbedring og
forenkling av bruk og tilgang til datanettverk og
telefonnettverk; datasoftware for e-handel som muliggjør
trygg bestilling og betaling for brukeren innen feltet
elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk
eller telekommunikasjonsnettverk; computersoftware for
aksessering, søking, indeksering og gjenfinning av
informasjon og data fra globale datanettverk og globale
kommunikasjonsnettverk, samt for søking (browsing) og
navigering på/gjennom websider på nevnte nettverk;
kameraer, nemlig fotografiapparater, digitalkameraer,
filmkameraer, videokameraer, samt audio- og
videospillere og håndholdte spillenheter, alle for bruk
med et selvstandig kommunikasjonsapparat eller fysisk
atskilt men funksjonelt integrert med en
kommunikasjonsapparatmodul.

38
Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk
overføring av data og dokumenter via
kommunikasjonsnettverk og globale datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

38
Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk
overføring av data og dokumenter via
kommunikasjonsnettverk og globale datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237013
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200505860
Inndato:
2005.06.16
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

FORTUNA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fortuna Oils AS, Postboks 990 Sentrum, 5808 BERGEN,
NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler.
5
Oljer og fett for medisinsk bruk; oljer av
fiskelever; marine oljer for medisinsk bruk; ernæring og
kostholdstilskuddspreparater bestående av marine oljer
og vitaminpreparater, oljer og fettsyrer for medisinsk og
sykdomsforebyggende formål.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

16

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
237015
Reg.dato.:
2006.12.27
Søknadsnr.:
200608195
Inndato:
2006.08.03
Søknadsprioritet
Ingen
Gjengivelse av merket:

MOTORIZR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner,
personsøkere, toveisradioer, radiosendere,
radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere,
personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske
planleggere, globalposisjoneringsenheter (GPS-enheter)
og relatert tilbehør for forannevnte varer, nemlig
tastaturer, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere, etuier,
vesker og andre innretninger for transport, samt
batteriladere, batterier, strømadaptere; datasoftware og
programmer til bruk for overføring eller gjengivelse eller
mottak av lyd, bilder, video eller data over et
telekommunikasjonsnettverk og for forbedring og
forenkling av bruk og tilgang til datanettverk og
telefonnettverk; datasoftware for e-handel som muliggjør
trygg bestilling og betaling for brukeren innen feltet
elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk
eller telekommunikasjonsnettverk; computersoftware for
aksessering, søking, indeksering og gjenfinning av
informasjon og data fra globale datanettverk og globale
kommunikasjonsnettverk, samt for søking (browsing) og
navigering på/gjennom websider på nevnte nettverk;
kameraer, nemlig fotografiapparater, digitalkameraer,
filmkameraer, videokameraer, samt audio- og
videospillere og håndholdte spillenheter, alle for bruk
med et selvstandig kommunikasjonsapparat eller fysisk
atskilt men funksjonelt integrert med en
kommunikasjonsapparatmodul.
38
Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk
overføring av data og dokumenter via
kommunikasjonsnettverk og globale datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato 01/07, 2007.01.02

17

2007.01.02 - 01/07

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51.

Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:

Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
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
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den

Prioritet:

Besluttet
gjeldende
dato i Norge:

internasjonaleregistreringen.
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.

Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51.

(111) Int.reg.nr:
0231757
(180) Registreringen
2010.05.18
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.11.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200600196
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.05
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0498065
(151) Int.reg.dato:
1985.11.12
(180) Registreringen
2015.11.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.03.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200606993
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

SAVAREZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Savarez, 5, avenue Barthélémy Thimonnier, 69300,
CALUIRE ET CUIRE, FR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
15
Strings for musical instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd), Chemin des Tourelles 17,
2400, LE LOCLE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Watches and other time-measuring apparatus
and their parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

18

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0510361
(180) Registreringen
2007.02.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.03.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605599
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0669557
(151) Int.reg.dato:
1997.01.20
(180) Registreringen
2007.01.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.03.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200606997
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

EMULSION SVR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Laboratoires SVR SA, BP 1227, 91912, EVRY CEDEX 9,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumery, cosmetics, soaps, hair products,
dentifrices.
5
Pharmaceutical, veterinary, sanitary and
dietetic preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0513923
(151) Int.reg.dato:
1987.05.26
(180) Registreringen
2007.05.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.01.18
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605601
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
MHA ZENTGRAF Merziger Hochdruckarmaturen GmbH
& Co, 8, Ballerner Strasse, 66663, MERZIG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines, motors and engines; parts of
machines, motors and engines, particularly pressurereducing valves, pressure regulators, discharge valves,
taps, ball valves, valves of all types, flow regulators and
check valves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

SHARK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Shark, 110, Route de la Valentine, Zac de la Valentine,
13011, MARSEILLE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Helmets, clothing, gloves, shoes and protective
eyewear against accidents, for motorcyclists.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0582482
(151) Int.reg.dato:
1992.03.12
(180) Registreringen
2012.03.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.03.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200606994
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

GRULLA ARMAS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Grulla Armas SL, Avda. Otaola, 13, 20600, EIBAR
(GIPUZKOA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
13
Firearms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

19

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0672074
(180) Registreringen
2007.03.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.11.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605609
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0699329
(180) Registreringen
2008.06.03
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.03.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605610
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

KITON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ciro Paone SpA, Via S.Pasquale a Chiaia, 3, 80121,
NAPOLI, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Spectacles, sunglasses, spectacle frames.
14
Jewellery, timepieces, fashion jewellery, cuff
links, tie pins and tie clips, necklaces, earrings, rings,
bracelets, chain bracelets, brooches, money clips, cases
for clock and watch-making, key rings, all the abovementioned products of precious metals and alloys thereof
including plated goods, of non-precious metal and their
alloys thereof including plated goods; cigar and cigarette
cases of precious metal, tobacco jars of precious metal,
cigar and cigarette holders of precious metal.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Miles SpA, 75, Viale dell'Industria, 36100, VICENZA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

16
Paper products included in this class,
notepads, note books, blotters, stationery, colouring
pens, fountain pens, ball-point pens, propelling pencils,
pencils, paper cutters, stands for writing instruments,
pencil holders, pencil trays, pen cases, fountain pen
cases, letter holders, hand blotter rockers, paperweights.

25
Clothing for men, women and children, namely
sweaters, knitwear, blouses, shirts, pullovers, skirts,
trousers, morning coats and short coats, overcoats, hats,
gloves, sashes for wear, stockings, socks, underclothing,
bathing suits, belts, shoes, slippers and boots.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

19

Faïence tiles and ceramic materials.

25
Clothing articles (including knitted and knittype), sports leisure wear and sports wear, denim
clothing, shirts, men's shirts, sports shirts, leisure shirts,
polo shirts, dress shirts, cellular fabric shirts, formal
evening shirts, formal dress shirts, sweat shirts,
overshirts, knit shirts, shirt-type jackets, tee-shirts, ladies'
shirts, polo shirts, blouses, pullovers, tank tops, suits,
jackets, reversible jackets, blousons, shirt-type blousons,
duffle coats, anoraks, cardigans, sleeveless knitwear,
coats, clothing, skirts, skirts for women, scarves, neck
scarves, shawls, trousers, shorts, sports trousers, jeans,
jean trousers, jean dungarees, jean skirts, denim
clothing, jean shirts, jean blouses, jean jackets, blousonstyle jean jackets, scarves, pocket kerchiefs, underwear,
sport underwear, nightwear, dressing gowns, socks,
stockings, neckties, gloves, headwear, sports trousers,
sports knits, gym wear, training clothing, track-suit
trousers, tracksuits, jogging bottoms, jogging jackets,
jogging pullovers, jogging blousons, tennis wear, beach
and swim wear, bathing trunks, swimming trunks, twopiece bathing costume, swimming shorts, beach shorts,
Bermuda shorts, bath robes, beach wear and beach
robes, Bermuda shorts, bath gowns, beach wear and
beach robes, clothes for surfing, the water-skiing, the
sailing, knitwear, namely pullovers, tank tops, jackets,
blousons, shirt-type blousons, cardigans, sleeveless
knitwear, sweaters, coats, clothing, skirts, trousers, shirts,
blouses, caps, scarves, shawls, scarves, stockings,
socks, neckties, night gloves and jackets, belts, footwear,
leather clothing, all the above goods for women, men
and/or children.
34
Cigar and cigarette cases, tobacco jars, cigar
and cigarette holders, all above-mentioned goods not
made of precious metals; cigarette lighters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.21
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

20

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0727936
(180) Registreringen
2009.12.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.12.29
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605612
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0728264
(151) Int.reg.dato:
2000.01.07
(180) Registreringen
2010.01.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.12.23
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200606999
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Salvatore Ferragamo Italia SpA, Via dei Tornabuoni, 2,
50123, FIRENZE, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Sistemco AG, Fabrikstrasse, 6330, CHAM, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic
constructions; transport pallets made of metal; nonelectrical metallic cables and wires; hardware of metal,
pipes of metal; goods of common metals not included in
other classes.
20
Goods (included in this class) made of wood,
wood substitutes or plastic; racks and shelves, metallic
shop shelves; moveable metallic shop shelves; metallic
storage panels as parts of shop shelves; shop shelves
and racks; non-metallic transport pallets; racks and
shelves with tiered partitions; storage plates and panels
as shop shelf parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

21

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0749831
(151) Int.reg.dato:
2000.05.10
(180) Registreringen
2010.05.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.11.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200607002
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

lockers; shelves for storage; coat hangers; coat stands;
hangers (coat); office furniture; medicine cabinets;
casters, not of metal (furniture); umbrella stands; blinds
(slatted indoor); stands (furniture); trolleys for cleaning;
duckboards, not of metal; seats; clothing cabinets.
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; distribution of samples;
import and export agencies; professional business
consulting; business and advertising information;
customer information regarding sale of personal property;
input, processing, control, storing and/or production of
information in data bases; processing and/or control of
computerised information; storing and/or production of
computerised information; computerised data, database
and file management; computerised storing and
processing of business information; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
publication and delivery of printed matters (advertising).

AJ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AJ Produkter i Hyltebruk AB, Box 55, 31421,
HYLTEBRUK, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and alloys of common metal;
building materials of metal; buildings of metal, also
transportable; materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal; small
forgings of iron and metal; pipes of metal; safes;
scaffoldings of metal; loading pallets of metal; transport
pallets of metal; bolts of metal; collars and clips of metal
for fastening pipes; swimming pools of metal structure;
paint spraying booths of metal; fences of metal; ladders
of metal; posts of metal, also for electric lines; framework
of metal for building; gutter pipes of metal.

36
Financial services; monetary services, debit
card and credit card services; transfer (electronic funds);
real estate management.
39
Transportation; packaging and storage of
goods; delivery of goods; freighting; hauling.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

7
Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); excavators,
diggers (machines), handling apparatus for loading and
unloading, elevating apparatus, hoists, truck lifts, wagon
lifts, lifting apparatus, windlasses; concrete mixers
(machines); drilling machines; jacks (machines);
hammers (parts of machines), hammers (pneumatic),
power hammers; electric hand drills; hand-held tools,
mechanically operated; elevators (lifts); planing
machines; loading ramps; painting machines; spray guns
for paint; sieves (machines or parts of machines); lathes
(machine tools); electric welding machines; drying
machines; pneumatic pumps, motors and machines;
compressed air guns for the extrusion of mastics;
lawnmowers (machines); parts and fittings for tool
carriers, tractors and other vehicles namely, ploughs,
snow-slinging equipment, snow blade and clearing
equipment, aggregate and machines for garbage, and
lawnmowers.

(111) Int.reg.nr:
0762098
(151) Int.reg.dato:
2001.06.21
(180) Registreringen
2011.06.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.04.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200607003
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

12
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; tractors; motors for land vehicles, couplings for
land vehicles; carts; goods handling carts; tilting carts;
trailers (vehicles); garbage barrows; sack-barrows;
tipping bodies for lorries (trucks); battery-operated
transport vehicle; electric vehicles; tricycles; bicycles.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Roberto Rosati, Rue du Lac 41, 1020, RENENS, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Photographs and adhesives.

16
Printed matter, catalogues, printed
publications, magazines (periodicals); instructional and
teaching material (except apparatus); manuals,
handbooks; cabinets and boxes for stationery (office
requisites); packaging materials; tape; boxes of
cardboard and paper; bags (envelopes, pouches) of
paper or plastics, for packaging; paperweights; paper
towels; punches (office requisites); stapling presses
(office requisites); staples for offices; thumbtacks;
cardboard articles; tape and pastes for stationery and
household purposes; folders and files (stationery); writing
materials; writing tablets; cabinets for stationery (office
requisites); black boards, white boards, pictures.

24

Fabrics and textiles included in this class.

25
Ready-made clothing for men and women.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

20
Furniture, mirrors, picture frames; work
benches; wooden trestle (parts of furniture); metallic
tables; cabinet work; benches (vice) not of metal;
transport and loading pallets, not of metal; ladders of
wood or plastic; containers, not of metal, for storing,
transport or packaging; boxes, cases of wood or plastic;
furniture shelves; shelves for filing-cabinets (furniture);
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2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0781797
(180) Registreringen
2012.04.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.11.30
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605617
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0763934
(151) Int.reg.dato:
2001.02.20
(180) Registreringen
2011.02.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.08.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200607004
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

CAFES RICHARD

GIANA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cafes Richard, 106, rue du Fossé Blanc, 92230,
GENNEVILLIERS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Coffee roasters, electric coffee percolators,
electric coffee filters.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gaston Spol sro, Hluboká ul. 5254, 76001, ZLÍN, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat, fish, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables, eggs, milk and dairy products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

21
Coffee services, not of precious metal, nonelectric coffee percolators, hand-operated coffee
grinders, non-electric coffee filters and non-electric
coffeepots not of precious metal.

(111) Int.reg.nr:
0776096
(180) Registreringen
2012.02.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.02.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605615
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

30
Coffee, tea, infusions, sugar and chocolate.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0808675
(180) Registreringen
2013.04.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2004.08.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605621
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

"BIVIEL"
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gesadimex SL, C/Italia No 8, C, 03003, ALICANTE, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear and headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

URPE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Urpemak SL, Basustabidea, 2, 20750, ZUMAIA
(GIPUZKOA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Hot-chamber die-casting machines with flash
feed by braking adjustment system.

(111) Int.reg.nr:
0778853
(180) Registreringen
2012.03.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.02.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605616
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

9
Operating and control panels and electric and
electronic automatic controls for die-casting machines.
37
Installation, mounting, repair, maintenance,
technical assistance and after-sale servicing of machines
and machine tools and of braking adjustment systems for
hot-chamber die-casting machines with flash feed.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

SERVITRAX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
L'Air Liquide SA à Directoire et Conseil de surveillance
pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges
Claude, 75, quai d'Orsay, 75321, PARIS CÉDEX 07, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Stock, distribution and procurement
management for industrial and medical gas cylinders,
traceability services for industrial and medical gas
cylinders.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02
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2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0854743
(180) Registreringen
2015.01.05
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.12.06
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200605629
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0850527
(151) Int.reg.dato:
2005.04.29
(180) Registreringen
2015.04.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200505753
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.23
(300) Søknadsprioritet:
2004.11.10 FR 04 3 323 170
(540) Gjengivelse av merket:

SUPERCERAM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Villeroy Et Boch SOC GEN De Carrelages, 82, rue
d'Hauteville, 75010, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
21
Crystal (glassware); drinking glasses made of
crystal, vases made of crystal, tableware made of crystal;
figurines (statuettes) and works of art made of crystal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.21
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
IFF Ingatlankezelö Kft, Kastély u. 30, 2045,
TÖRÖKBÁLINT, HU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Printed matter; printed publications;
magazines, newspapers, journals; leaflets, flyers
concerned with the provision and supply of dietary and
nutritional supplements and healthy life style.

(111) Int.reg.nr:
0851558
(151) Int.reg.dato:
2005.06.09
(180) Registreringen
2015.06.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200506584
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.14
(300) Søknadsprioritet:
2005.04.28 CH 534409
(540) Gjengivelse av merket:

35
Business services including providing multilevel marketing business services and operating bio
shops and healthy centers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.27
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
IZZI AG, Kirchweg 5, 4532, FELDBRUNNEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.21
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

24
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2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0875173
(151) Int.reg.dato:
2005.06.14
(180) Registreringen
2015.06.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200601954
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.02
(300) Søknadsprioritet:
2004.12.15 US 78532849
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0860112
(151) Int.reg.dato:
2005.04.27
(180) Registreringen
2015.04.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200509963
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.02.17 CH 531172
(540) Gjengivelse av merket:

ROLEX PRINCE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211,
GENÈVE 26, CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Clock hands (clock and watchmaking), boxes
of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, anchors (clock and
watchmaking), rings (jewellery), pendulums (clock and
watchmaking), barrels (clock and watchmaking), jewellery
articles, clock cases, watch cases, earrings, buckles of
precious metal, cufflinks, bracelets (jewellery),
watchstraps, charms, brooches (jewellery), dials (clock
and watchmaking), sundials (clock and watchmaking),
chains (jewellery), watch chains, chronographs
(watches), time measuring instruments, jewel cases of
precious metal, necklaces (jewellery), time clocks (master
clocks), diamonds, caskets of precious metal, cases for
watches, pins (jewellery), ornamental pins, needle cases
of precious metal, cases for clock and watch-making,
threads of precious metal (jewellery), wire of precious
metal (jewellery), clocks, atomic clocks, electric clocks,
jewellery, medallions (jewellery), watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, ornaments
(jewellery), silver ornaments, clocks (clock and
watchmaking), pearls (jewellery), semi-precious stones,
precious stones, watch springs, watch glasses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.21
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Unica Corp, 170 Tracer Lane, Reservoir Place North,
MA02451, WALTHAM, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software for marketing, customer
relationship management, and customer interaction
management purposes, namely for use in creating and
managing marketing campaigns, customer profiling, data
mining, collecting data for predictive modeling, database
content management, creating and managing
personalized customer relationship models, marketing
reports, and e-mail campaigns.
41
Educational services, namely computer
hardware and software training services related to
marketing, customer relationship management and
customer interaction management, namely campaign
management, customer profiling, data mining, predictive
modeling, content management, creating reports and
personalized business marketing.
42
Computer services in the nature of providing
consultation and advice in the field of computer hardware
and software, including in relation to the integration and
implementation of computer software in connection with
customer relationship management and customer
interaction management, namely customer profiling, data
mining, predictive modeling and content management,
creating reports and the personalization of said software;
aforesaid services provided via an on-line global
computer network.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0863741
(151) Int.reg.dato:
2005.09.06
(180) Registreringen
2015.09.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.02.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200607008
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

DIABECINN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
OTC Pharma International BV, Edisonweg 22, 4207HG,
GORINCHEM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

25
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(111) Int.reg.nr:
0882817
(151) Int.reg.dato:
2006.02.08
(180) Registreringen
2016.02.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605478
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0882820
(151) Int.reg.dato:
2005.05.27
(180) Registreringen
2015.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605479
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

NANTEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nanten OY, Teollisuustie 6, 4300, TUUSULA, 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.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
China National Offshore Oil Corp, 6 Dongzhimenwai
Xiaojie, 100027, BEIJING, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Solidified gases for industrial purposes;
liquefied carbon dioxide; graphite for industrial purposes;
caustic alkali; sulphuric acid; hydrochloric acid;
carbonates; benzoic acid; acetic acid; formic acid;
propionic acid; butyric acid; methyl-acrylic acid;
hexanedioic acid; terephthalic acid; methane; ethylene;
butylene; toluene; styrene; epoxy propane; ethyl alcohol;
glycerine for industrial purposes; methyl ether; refined
methanol; epoxy ethane; phenol for industrial purposes;
hydrazine; formamide; acetone; formaldehyde;
benzaldehyde; esters; surface-active chemical agents;
agglutinants for concrete; chemical additives for motor
fuel; antifreeze; oil-separating chemicals; fuel-saving
preparations; synthetic materials for absorbing oil;
enamel and glass staining chemicals; gas purifying
preparations; flocculants; water purifying chemicals;
emollients for industrial purposes; cleaning preparations
for industrial purpose; carbon black for industrial
purposes; chemical additives for drilling muds; separating
and unsticking (ungluing) preparations; activated
carbons; chemical preparations for the manufacture of
paints; chemical condensation preparations;
condensation-preventing chemicals; chemicals for
industrial purposes; mold-release preparations;
disincrustants; agricultural chemicals, except fungicides,
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides;
chemical preparations for use in photography;
unprocessed epoxy resins; unprocessed synthetic resins;
unprocessed artificial resins; polypropylene; polyvinyl
chloride resins; plasticizers; fertilizer; fire extinguishing
compositions; soldering chemicals; chemical substances
for preserving foodstuffs; dressing chemicals for leather;
oils for currying leather; adhesives for industrial
purposes; glue for industrial purposes; polyurethane;
cellulose slurry; carbon sulphide; dressing and finishing
preparations for textiles; filtering materials (chemical
preparations); fire-preventing preparations; chemical
reagents (other than for medical or veterinary purposes).

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.
17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials and not included in
other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

4
Industrial oil; industrial grease; raw or refined
petroleum; petroleum ether; motor oil; mazut; lubricating
oil; white oil; solvent oil; lubricating graphite; petroleum
jelly for industrial purposes; light oil; adding fat oil;
benzine; diesel oil; kerosene; combustible oil; nonchemical additives to motor-fuel; fuel gas; ceresine; oilgas; coal; industrial wax; paraffin; candles; dust laying
compositions; quenching oil; electricity; electrical power.
19
Resin compound board; clinker ballast;
gypsum; asbestos cement; floor tiles not of metal;
refractory materials; asphaltum; bituminous products for
building; asphalt paving; tarred strips for building;
vaseline; waterproof roll material; hydraulic bitumen;
building materials not of metal; buildings not of metal;
building glass.
37
Building construction supervision; harbour
construction; pipeline construction and maintenance; oil

26

internasjonale varemerkeregistreringer
depot construction and repair; road paving; drilling of
wells; mining extraction; upholstering; boiler cleaning and
repair; machinery installation, maintenance and repair;
electric appliance installation and repair; vehicle
greasing; vehicle gas station; vehicle service stations;
shipbuilding; rustproofing; washing; disinfecting; elevator
installation and repair.

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0882821
(151) Int.reg.dato:
2005.08.08
(180) Registreringen
2015.08.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605480
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

39
Transport; removal services; packaging of
goods; hauling; stevedoring; car parking; vehicle rental;
storage; rental of warehouses; electricity distribution;
distribution of energy; courier services for messages or
merchandise; tourist offices except for hotel reservation;
transportation by pipeline.

KAEFER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG, BürgermeisterSmidt-Strasse 70, 28195, BREMEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Building materials of metal, also having sound,
heat or cold insulating properties, and fire-protection
elements, in particular windows or doors; building
elements of metal also having shielding properties, in
particular windows, doors, cabins walls ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, in particular sound enclosures for motors and
engines, turbines, jet engines and aeroplanes; noise
reduction cabins of metal.

42
Engineering; research and development for
others; quality control; technical research; consultation in
environment protection; oil-field surveys; oil-well testing;
geological research; geological surveys; analysis for oilfield exploitation; chemical research; biological research;
material testing; industrial design; architectural
consultation; development of construction projects;
computer software design; litigation services; weather
forecasting; dress designing; intangible asset evaluation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

7
Sound absorbers for smoke installations,
exhaust gas installations, air supply installations, exhaust
air installations and steam blow-off installations or cooling
units.
11
Walk-in refrigerators, cold storage cells made
from prefabricated elements, cold storage containers.
17
Insulating material and insulating elements, in
particular sound, heat, cold and humidity insulating
material in the form of bulk material, mats, panels, pipe
sleeves or other shaped bodies, insulating elements for
wall ducts; prefabricated heat, cold and sound insulating
walls, ceilings and tunnels; fire-protection insulation;
sound damping materials; soundproofing materials.
19
Building materials, not of metal, also having
sound, heat or cold insulating properties and fireprotection elements, in particular windows or doors;
building elements not of metal, also having shielding
properties, in particular windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings, transportable
buildings, not of metal, in particular sound enclosures for
motors and engines, turbines, jet engines and
aeroplanes; noise reduction cabins, not of metal; fireproof building materials, not of metal, in particular lining
panels for floors, walls and ceilings.
37
Repair and maintenance of the goods
mentioned in classes 6, 7, 11, 17 and 19; construction, in
particular construction of interiors, dry mortarless
construction, construction of fire protection, heat, cold
and sound insulation for buildings, parts of buildings,
industrial installations and parts thereof, construction of
cold storage houses, cold storage cells and walk-in
refrigerators; installation services, in particular installation
of fire protection, heat, cold and sound insulation for
machines pipelines, containers, apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02
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(111) Int.reg.nr:
0882974
(151) Int.reg.dato:
2006.02.17
(180) Registreringen
2016.02.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605521
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0882827
(151) Int.reg.dato:
2006.04.18
(180) Registreringen
2016.04.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605482
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

SIMEO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Oxand, 36 bis, av. du Président Franklin Roosevelt,
77210, AVON, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Modelling, simulation and prediction software
for civil engineering, real estate, mining or naval
infrastructure; software for management of industrial risk,
for database management.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0882972
(151) Int.reg.dato:
2006.02.17
(180) Registreringen
2016.02.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200605520
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.01
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Kurent Holdings Inc, 220 White Plains Road, Suite 135,
NY10591, TARRYTOWN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Coffee; coffee beans; ground coffee beans;
caffeine-free coffee; prepared coffee and coffee-based
beverages; tea; herbal tea; iced tea.

KURENT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kurent Holdings Inc, 220 White Plains Road, Suite 135,
NY10591, TARRYTOWN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Coffee; coffee beans; ground coffee beans;
caffeine-free coffee; prepared coffee and coffee-based
beverages; tea; herbal tea; iced tea.
32

32

Spring water.

43
Coffee-house and snack-bar services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

Spring water.

43
Coffee-house and snack-bar services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0884498
(151) Int.reg.dato:
2006.02.16
(180) Registreringen
2016.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606345
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2006.01.18 IT TO2006C000114
(540) Gjengivelse av merket:

TORNADO NAKED TRE 1130
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Benelli QJ SrL Unipersonale, Strada della Fornace s.n.,
61100, PESARO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; motor bicycle, motorcycle, motor scooter, parts
and accessories of said products comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

28

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0884503
(151) Int.reg.dato:
2006.02.16
(180) Registreringen
2016.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606346
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2006.01.18 IT TO2006C000115
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0884733
(151) Int.reg.dato:
2006.02.15
(180) Registreringen
2016.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606391
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

TORNADO NAKED TRE SPORT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Benelli QJ SrL Unipersonale, Strada della Fornace s.n.,
61100, PESARO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; motor bicycle, motorcycle, motor scooter, parts
and accessories of said products comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0884647
(151) Int.reg.dato:
2006.03.20
(180) Registreringen
2016.03.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606370
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.10 IT MI2006C 001451
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Dasanhao Shoes & Garments Co Ltd, Hongshan Industry
Area, Qingyang Town, JINJING CITY, FUJIAN
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing; shoes; headgear for wear; hosiery;
girdles; turbans; waterproof clothing; layettes; bathing
suits; football boots.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

DEE&GEE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dolce & Gabbana SrL, Via Santa Cecilia, 7, 20122,
MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Stuffed toys; games and playthings; gymnastic
and sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0884763
(151) Int.reg.dato:
2006.01.12
(180) Registreringen
2016.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606398
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Lamber
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Wimm-Bill-Dann
Produkty Pitaniya, komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar,
109028, MOSKVA, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Albumen for food; bouillon; jellies for food; fruit
jellies; edible fats; charcuterie; meat, tinned; vegetables,
tinned; fish, tinned; fruits, tinned; buttercream; margarine;
coconut oil, colza oil for food, corn oil, edible oils, maize
oil, olive oil for food, palm kernel for food, palm oil for
food, rape oil for food, sesame oil, sunflower oil for food;
marmalade; butter; milk; fruit pulp; meat; meat,
preserves; vegetables, preserves; vegetables, dried;
vegetables, cooked; nuts, prepared; pectin for food; jams;
milk products, cream, kefir (milk beverages), yoghurt;
foods prepared from fish; protein for human consumption;
cranberry sauce; apple puree; vegetable salads; fruit
salads; whipped cream; fat-containing mixtures for bread
slices; tomato juice for cooking; vegetable juices for
cooking; soups; whey; cheese; rennet; crystallized fruits;
frozen fruits; fruit, preserved; fruit, stewed; potato flakes;
fruit peel; chips; fruit chips; eggs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

29

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0884978
(151) Int.reg.dato:
2006.05.02
(180) Registreringen
2016.05.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606458
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2006.01.19 BX 1100923
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0884787
(151) Int.reg.dato:
2006.01.24
(180) Registreringen
2016.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606403
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2005.12.06 DK VA 2005 05538
(540) Gjengivelse av merket:

PARALEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fertin Pharma A/S, Industrivej 8, 7120, VEJLE ØST, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations; medicated
confectionery, including medicated chewing gum.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0884816
(151) Int.reg.dato:
2005.12.16
(180) Registreringen
2015.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606409
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22
(300) Søknadsprioritet:
2005.07.16 DE 305 41 930.7/11
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Christos Anagnostakis, Rue Marianne, 19, 1180,
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computers, specialized computer programs
and software for air control.

ACTOSET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, 42859,
REMSCHEID, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Physical, electric and electronic measuring,
control and monitoring apparatus.

42
Design and development of computers and
software for air control.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, cooling, drying, ventilating,
ventilation and water ducts and pipes, water heaters,
bath heaters, solar collectors (heating), heat pumps, in
particular with geothermal energy source, in particular
solar collectors, air exchangers and geothermal
exchangers, boilers and burners.

(111) Int.reg.nr:
0885213
(151) Int.reg.dato:
2006.04.03
(180) Registreringen
2016.04.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606656
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

42
Engineering services for the goods listed in
classes 9 and 11.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Zhejiang Baolan Dianqi Youxian Gongsi, Baolan Gongye
Yuanqu, Jiaxing Chukouchu, Huhang Gaosu Gonglu,
314011, JIANXING, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Pocket warmers, air conditioning apparatus,
ventilation (air-conditioning) installations and apparatus,
extractor hoods for kitchens.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

30

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885270
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606663
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.21 CH 544165
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885275
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606667
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.21 CH 544172
(540) Gjengivelse av merket:

REXIBEL

AFINITOR

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885271
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606664
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.21 CH 544167
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0885280
(151) Int.reg.dato:
2006.01.12
(180) Registreringen
2016.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606668
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

ENUREV

ALNAVIT

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Alnavit GmbH, Darmstädter Straße 63, 64404,
BICKENBACH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Essential oils, cosmetics for babies and
children.
5
Pharmaceutical preparations; dietetic
preparations in the form of vitamin and mineral
preparations as nutritional supplements.

(111) Int.reg.nr:
0885272
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606665
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.21 CH 544169
(540) Gjengivelse av merket:

30
Tea (herbal teas); honey, demerara sugar and
yeast extract for non-medicinal purposes; non-medicated
confectionery, namely boiled sweets, herbal sweets and
vitamin lozenges.
32
Preparations for making beverages, namely
sallow thorn extract, sloe extract and wild berry extract.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

DAFINTOL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885273
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606666
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.21 CH 544170
(540) Gjengivelse av merket:

DAFINITOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

31

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885359
(151) Int.reg.dato:
2006.02.21
(180) Registreringen
2016.02.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606681
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0885332
(151) Int.reg.dato:
2005.12.16
(180) Registreringen
2015.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606676
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
NAWROT Sp zoo, Nowe Tloki 68a, 64-200, WOLSZTYN,
PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Preserved mushrooms, preserved fruits
especially fruits preserved in alcohol, crystallized fruits,
fruit salads, preserved garden herbs, preserved
vegetables, cooked vegetables, dried vegetables, fruit
pulps, vegetable salads.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Geely Group Co Ltd, Lunan Geely Road, Luqiao District,
TAIZHOU, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Traction engines; automobiles; pickup trucks;
agricultural vehicles for transport; motor buses; trucks;
waggons; motors for land vehicles; motor cars;
motorcycles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

31
Berries (fruits), mushroom spawn (seed), fresh
mushrooms, fresh fruits, fresh garden herbs, fresh
vegetables.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885335
(151) Int.reg.dato:
2006.02.09
(180) Registreringen
2016.02.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606677
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.08.10 GB 2398935
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0885376
(151) Int.reg.dato:
2006.03.17
(180) Registreringen
2016.03.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606682
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.10.11 FR 05 3 385 067
(540) Gjengivelse av merket:

NEODEE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Neoceuticals Ltd, c/o Harrowell Shaftoe, Moorgate
House, Y0304WY, CLIFTON MOORGATE, YORK, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

TBR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sudimplant, 24, Impasse René Couzinet, ZI de la Plaine,
31500, TOULOUSE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Surgical, medical and dental apparatus and
instruments; apparatus and instruments for dental
implantology; dental implants, artificial teeth, dental
screws, pins for artificial teeth, stumps, protection
helmets, little clamps, spheric attachments; suture
materials; surgical and prosthetic kits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

32

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885438
(151) Int.reg.dato:
2006.04.12
(180) Registreringen
2016.04.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606692
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0885413
(151) Int.reg.dato:
2006.05.18
(180) Registreringen
2016.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606685
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2006.04.06 CH 546140
(540) Gjengivelse av merket:

KISTLER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kistler Holding AG, Eulachstrasse 22, 8408,
WINTERTHUR, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific measuring and checking apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission,
monitoring and reproduction of electric, electronic, optical
and acoustic signals; data processing apparatus and
equipment; monitors; computer programs.
42
Scientific and technological services as well as
research, development and calibration services relating
thereto; industrial analysis and research services; design
and development of computers and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked vegetables; edible oils and
fats.

(111) Int.reg.nr:
0885425
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606688
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

30
Salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

V2PQ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Connective Tissue Imagineering LLC, 500 South
Chinowth Road, CA93277-1617, VISALIA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Exfoliants for hair, hair balsam, hair care
creams, hair care lotions, hair care preparations, hair
cleaning preparations, hair conditioners, hair creams, hair
emollients, hair lotions, hair nourishers, hair oils, hair
rinses, hair rinses shampoo-conditioners, hair shampoo,
hair tonics and oils for hair conditioning.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885430
(151) Int.reg.dato:
2006.04.24
(180) Registreringen
2016.04.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606689
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.10.31 EM 004691648
(540) Gjengivelse av merket:

DAWNFIELD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, especially deep-frozen fruits and vegetables;
fruit and vegetable preserves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

33

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885439
(151) Int.reg.dato:
2006.04.12
(180) Registreringen
2016.04.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606693
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885458
(151) Int.reg.dato:
2006.03.22
(180) Registreringen
2016.03.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606696
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.10.05 FR 05 3 383 941
(540) Gjengivelse av merket:

ZENITUDE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Calor, Place Ambroise Courtois, 69008, LYON, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Electric heating apparatus, electric radiators,
electric fans, electric apparatus for cooling, cleaning,
humidifying or dehumidifying air, electric air conditioning
apparatus, electric apparatus for deodorising air, electric
apparatus for treating air.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885470
(151) Int.reg.dato:
2006.03.23
(180) Registreringen
2016.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606698
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked vegetables; edible oils and
fats.

V2PQ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Connective Tissue Imagineering LLC, 500 South
Chinowth Road, CA93277-1617, VISALIA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Hair growth stimulants, medicated hair
preparations, medicated hair lotions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

30
Salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885450
(151) Int.reg.dato:
2006.02.02
(180) Registreringen
2016.02.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606695
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.09.19 AT AM 6310/2005
(540) Gjengivelse av merket:

TOLPOMUSC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanochemia Pharmazeutika AG, Boltzmanngasse 11,
1090, WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Drugs; veterinary preparations; drugs
containing tolperison; veterinary preparations containing
tolperisone.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

34

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885698
(151) Int.reg.dato:
2006.04.06
(180) Registreringen
2016.04.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606763
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885714
(151) Int.reg.dato:
2005.11.07
(180) Registreringen
2015.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606766
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.05.31 IT BO2005C000560
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Qubica SpA, Via della Croce Coperta, 15, 40128,
BOLOGNA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computers and computer components;
computer disks and tapes with programs for
computerized bowling alleys and video games; programs
recorded on CD, computer disks and tapes for
computerized bowling alleys; electronic equipment for the
control of bowling alleys; electronic devices for the control
of bowling machinery; electronic bowling score boards;
computer games dedicated to bowling, video games,
video games for use on fitness machines; electronic
scoring equipment for bowling, including monitor and
video player.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Delta Light NV, Muizelstraat 2, 8560, WEVELGEM
(MOORSELE), BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Lighting apparatus and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

16
Magazines and periodical printed publications
relating to computers and computer programs for
bowling; posters, advertising material, leaflets, manuals
and other printed matter, all relating to bowling.
18
Leather and imitations of leather and products
made from these materials; bags, sports bags, travelling
bags, rucksacks, trunks, suitcases.

(111) Int.reg.nr:
0885700
(151) Int.reg.dato:
2006.04.25
(180) Registreringen
2016.04.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606764
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.11.29 EM 4750584
(540) Gjengivelse av merket:

20

Furniture for bowling centres.

25
Articles of clothing, footwear and headgear for
bowling players.

PECSYS

28
Bowling apparatus and machinery, bowling
balls, skittles; automatic coin-operated game machines,
namely stand-alone video game machines, LCD game
machines, automatic coin-operated video game
machines; games and toys, namely rag dolls and plush
toys; bags and cases especially designed for bowling.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Archimedes Development Ltd, Albert Einstein Centre,
Nottingham Science & Technology Park, NG72TN,
NOTTINGHAM, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medical and surgical apparatus and
instruments; drug delivery systems; parts and fittings for
the aforesaid goods.

37
Installation, repair and maintenance services
for bowling apparatus and machinery.
41
Training courses for bowling; entertainment
services, entertainment information; organization of
bowling competitions and contests; rental of bowling
equipment; providing bowling centres, providing bowling
sport facilities.

42
Research, development, and consulting
services in the field of drug delivery systems and drug
delivery technology.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

42
Research and development of programs for
computers and processors, software, computer programs
for bowling alleys and video games; design engineering
for bowling.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

35

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885725
(151) Int.reg.dato:
2006.02.02
(180) Registreringen
2016.02.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606769
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.09.02 CH 539459
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885762
(151) Int.reg.dato:
2006.02.02
(180) Registreringen
2016.02.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606774
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.09.19 AT AM 6307/2005
(540) Gjengivelse av merket:

TOLPERIMYN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanochemia Pharmazeutika AG, Boltzmanngasse 11,
1090, WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Drugs; veterinary preparations; drugs
containing tolperison; veterinary preparations containing
tolperisone.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885868
(151) Int.reg.dato:
2006.03.08
(180) Registreringen
2016.03.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606907
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2006.02.03 SE 2006/00959
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204,
8802, KILCHBERG ZH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Chocolate; chocolate cakes; chocolate
products, pralines also filled with liquids, especially with
wines and spirits; truffles; hollow and filled chocolate
shapes, candy also filled with liquids; chocolate bars,
coffee; cocoa, cocoa powder, cocoa extracts and cocoa
powder for human consumption; chocolate beverages;
chocolate masses, especially for making pralines, dips,
toppings, decorations of chocolate; couverture chocolate;
chocolate for cooking; mixtures for cooking, chocolate
chips for cooking, chocolate sauces and chocolate-based
syrups; marzipan; pastry and confectionery, especially
fancy biscuits, cookies and biscuits, bread and cakes;
edible ices, powders for edible ices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

PREVESTA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Prevesta Husmanufaktur AB, 57485, VETLANDA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal
(constructions); non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; goods of common metal not included
in other classes; ores.
19
Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; non-metallic transportable
buildings (constructions).
37
Building construction; repair/maintenance;
installation services for buildings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885760
(151) Int.reg.dato:
2006.02.02
(180) Registreringen
2016.02.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606773
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.29
(300) Søknadsprioritet:
2005.09.19 AT AM 6309/2005
(540) Gjengivelse av merket:

SANOREMYN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanochemia Pharmazeutika AG, Boltzmanngasse 11,
1090, WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Drugs; veterinary preparations; drugs
containing tolperison; veterinary preparations containing
tolperisone.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

36

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885869
(151) Int.reg.dato:
2006.04.03
(180) Registreringen
2016.04.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606908
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885932
(151) Int.reg.dato:
2005.04.19
(180) Registreringen
2015.04.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606927
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2005.03.15 BX 1073649
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Musto Ltd, Christy Way, SS156TR, LAINDON, ESSEX,
GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Articles of clothing, headgear and footwear; but
not including scarves, belts, foulards and handkerchiefs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Wolters Kluwer NV, Apollolaan 153, 1077AS,
AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Data processing equipment and apparatus,
computers, personal computers, computer terminals,
peripheral equipment, fittings, parts and memories; word
processing apparatus; recorded computer programmes
and files; software products not included in other classes;
magnetic, digital, optical and electronic data carriers;
apparatus and instruments for recording and reproducing
data; electronic publications.
16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; books,
newspapers, magazines, printed guides, periodicals and
other printed matter and writings; photographs, posters
and stickers; printed publications; instructional and
teaching material (except apparatus).
35
Advertising; business management; business
administration; administrative services; publicity and
commercial affairs; commercial exploitation of advertising
space; advertising intermediary; providing commercial
and trade information, either or not using the Internet or
other computer networks and either or not with the help
of databanks; setting up and managing databanks;
organising fairs, exhibitions and events for publicity
and/or commercial purposes; retail services with regard
to the products mentioned in classes 9 and 16;
commercial business services of a holding, including the
control and management of enterprises; commercial
business management services; copywriting on behalf of
websites for advertising purposes.
36
Insurance and financial affairs; providing
financial information, including electronically; financial
services of a holding, including the financing of
enterprises; providing financial information and
information in the field of insurance with the help of
databanks.
38
Telecommunication, including broadcasting of
radio and television programmes; transfer of sound and
images via satellite; transfer of information electronically
and by telecommunication, either or not coming from
websites, as well as from software and other data;
electronic exchange of data; electronic data transfer and
communication including via the Internet; making
available online telecommunication connections
necessary for consulting databases; telecommunication
including interactive telecommunication via the Internet;
news services; rental of access time to computer
networks, including the Internet, rental of access time to
databanks.

37

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885936
(151) Int.reg.dato:
2005.12.08
(180) Registreringen
2015.12.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606928
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2005.12.06 SE 2005/09208
(540) Gjengivelse av merket:

41
Courses and training; education and
entertainment; issuing, publishing, lending and
distributing books, newspapers, magazines, periodicals
and other printed matter, electronically, including the
Internet; publishing of software; providing educational
information by means of online services from a database
or via the Internet; providing educational and cultural
information, also by means of a databank; services of an
(electronic) publisher; organisation of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; organising and
giving seminars, training and workshops.
42
Programming for electronic data processing,
computer programming, development and engineering;
technical management of computer projects (except
installation, maintenance and repair); automation
consultancy and consultancy regarding the choice of
computer hardware and software; system analysis and
other automation services; making available computer
programmes and computer files, in particular via the
Internet and other computer networks; computer
consultancy services; development, updating and rental
of computer software; rental of data processing
equipment; providing information in the scientific field
also via the Internet or other computer networks;
designing and compiling websites and web pages on the
Internet; software development; computer programming,
as well as copywriting and lay-out on behalf of websites,
not for advertising purposes; acquisition and exploitation
of copyright and industrial property rights; legal services,
all the aforementioned services including via electronic
transfer, including via the Internet; providing legal,
technological and scientific information, either or not via
the electronic way like the Internet or other computer
networks and either or not with the help of databanks;
making available websites for the access to and retrieval
of information and data in the field of legislation; making
available websites for the access to and the retrieval of
commercial-business information and data in the field of
human resources, commercial business matters and
entrepreneurs matters; making available websites for the
access to and the retrieval of financial information and
data in the field of taxes, accountancy, finances,
insurances and banking affairs.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Livsmedelsverket, Box 622, 75126, UPPSALA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Meat; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.
30
Rice; tapioca; sago; flour and preparations
made from cereals; bread; pasty; confectionery; ice
cream; sauces (condiments).
31
Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds; malt.

44
Providing information with regard to
pharmaceutical products via the Internet; making
available websites for the access to and the retrieval of
information and data in the field of health care and
medical care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

32
Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; non-alcoholic fruit juice beverages;
fruit juices; syrups; syrups for beverages.
33

Alcoholic beverages (except beer).

35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
43
Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

38

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885976
(151) Int.reg.dato:
2006.02.16
(180) Registreringen
2016.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606939
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2005.08.16 AN D-500446
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0885987
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606943
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

BESTIAIRE

ONEFRA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cartier International NV, Scharlooweg 33, CURAÇAO,
AN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and
cases, magnifying glasses.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

14
Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks,
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals
for watches and jewellery.

(111) Int.reg.nr:
0885990
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606945
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

16
Pens, fountain pens, ball-point pens, pencils,
mechanical pencils, felt-tip pens, rollerballs, document
markers, writing brushes; sealing waxes; pouches, cases
and boxes for writing instruments; inks and refills; note
paper, writing paper, note pads, memo pads; name
cards, envelopes, diaries; calendars; paperweights,
erasers, pencil sharpeners, paper knives, pen and pencil
holders; paintings, engravings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

SYLONIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885983
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606941
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0885991
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606946
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

BERVELA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

ELZERIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0885984
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606942
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

MOZIRO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

39

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0885993
(151) Int.reg.dato:
2006.03.30
(180) Registreringen
2016.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606948
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0886037
(151) Int.reg.dato:
2006.04.05
(180) Registreringen
2016.04.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606952
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

DAVISTO

COMPORUS

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789,
MONHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takiron Co Ltd, 3-13, Azuchimachi 2-chome, Chuou-ku,
541-0052, OSAKA-SHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medical apparatus and instruments; implants
materials, not of metal; bone fixation implants composed
of artificial materials; prosthetic and artificial filling
materials, not for dental use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

(111) Int.reg.nr:
0886022
(151) Int.reg.dato:
2006.05.24
(180) Registreringen
2016.05.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606950
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2005.11.24 EM 4761763
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Ackermann Fahrzeugbau GmbH, Hans-Böckler-Str. 4,
34466, WOLFHAGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Land, air and water vehicles, as well as parts of
the preceding goods (included in this class).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

40

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.01.02 - 01/07

(111) Int.reg.nr:
0886121
(151) Int.reg.dato:
2006.02.14
(180) Registreringen
2016.02.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606964
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
2005.08.19 DE 305 48 990.9/25
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0886074
(151) Int.reg.dato:
2006.02.20
(180) Registreringen
2016.02.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606959
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet:
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Onyone Co Ltd, 4327 Takami-machi, 940-8548,
NAGAOKA-SHI, NIIGATA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Metal bag fittings; purse clasps; packing
containers of leather; clothing for pets; bags; pouches;
vanity cases (not fitted); umbrellas and their parts;
walking sticks; canes; metal parts of canes and walkingsticks; handles of canes and walking-sticks; saddlery;
leather straps, thongs and laces; rawhides; raw skins;
tanned leather; raw fur-skins.

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Gugler GmbH Fensterbau, Hanns-Hörbiger-Straße 6,
67133, MAXDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing; footwear, except shoes for winter
sports; headdress for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

25
Non-Japanese style outerwear (outerclothing);
overcoats; sweaters; shirts and the like; nightwear;
underwear (underclothing); swimwear (bathing suits);
swimming caps (bathing caps); Japanese traditional
clothing; aprons; collar protectors; socks and stockings;
puttees; fur stoles; shawls; scarves; tabi (Japanese style
socks); tabi covers; gloves and mittens (wear); babies'
diapers of textile; neckties; neckerchieves; bandanas;
warmth-keeping supporters; mufflers; ear muffs; hoods;
suge-gasa sedge hats; nightcaps; helmets (wear);
headgear for wear; garters; stocking suspenders;
suspenders (braces); waistbands; belts for clothing;
shoes and boots; shoe dowels; shoe pegs; shoe handles;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style clogs (geta) and sandals (zori);
masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horse-riding boots.
28
Wax for skis; amusement machines and
apparatus for use in a amusement park (other than "TV
game machines for industrial purpose"); toys for domestic
pets; toys; dolls; go games; utagaruta games (Japanese
card game); shogi games (Japanese chess); dice;
sugoroku games (Japanese parcheesi); cups for dice;
diamond games; chess games; checker sets; conjuring
apparatus; dominoes; playing cards; hanafuda playing
cards (Japanese card game); mah-jong; game machines
and apparatus; billiard equipment; sports equipment;
fishing tackle; insect collecting implements.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.12.22
(450) Kunngjøringsdato:
01/07, 2007.01.02

41

innsigelser

2007.01.02 - 01/07

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.:
234251
(210) Søknadsnr.:
200600007
(450) Reg. kunngjort
2006.08.21
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
235360
(210) Søknadsnr.:
200505927
(450) Reg. kunngjort
2006.10.16
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Cartisé Scandinavia, Postboks 2020, 3003 DRAMMEN,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Cartisé Scandinavia , Postboks 2020,3003 DRAMMEN,
NO
Innsiger:
Borea Creations SL , CEUTA, ES
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Aktiv Fritid AS, Postboks 32, 4297 SKUDENESHAVN,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Sverre Eng, c/o Aktiv Fritid AS, Postboks 32,4297
SKUDENESHAVN, NO
Innsiger:
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co
KGaA , Limburgerstrasse 38-40, 65510 ILDSTEIN, DE
Innsigers fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO

42

innsigelser

Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling.
(111) Reg.nr.:
217123
(210) Søknadsnr.:
200112836
(450) Reg. kunngjort
2003.01.27
dato:
(540) Gjengivelse av merket

NIKE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nike International Ltd, One Bowerman Drive, OR970056453 BEAVERTON, US
(750) Innehavers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085
Majorstua,0306 OSLO, NO
Innsiger:
Nike Konsult AS , Tareringen 26, 4056 Tananger, NO
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS , Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
Resultat:
Registreringen er delvis opphevet.
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2007.01.02 - 01/07

Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0507534
Søknadsnr.:
19970298
Reg.dato:
1986.07.08
Registreringer 2016.07.08
utløper:
(220) Inndato:
1996.12.19
(540) Gjengivelse av merket:

OLYMP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Olymp GmbH & Co, Hohenheimer Strasse 91-97, 70184
STUTTGART, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
7
Drain valves, hair cutters, clippers (machines).
8
Electrically operated manicure and pedicure
apparatus, cuticle scissors, nail nippers, razors, shearers
(hand instruments), curling tongs.
9

Permanent waving devices.

11
Fixture trim for water pipes, in particular, taps
and fittings for regulating the flow in water pipes and
water apparatus; riser taps, mixer valves and fittings,
siphons; sanitary installations, hand showers, shower
heads, shower hoses, showers suitable for hairwashbasins; hand-washbasins; salon-type dryers and
hair dryers; lamps and lighting apparatus, excluding nonelectrical ware; ultraviolet radiation apparatus; apparatus
for steam and ozone treatment
20
Furniture and furniture components; shelving
and shelving units; chairs, showcases, furniture for
displaying goods; furniture made from steel tubing;
hairdressers, chairs; headrests for hairdresser' chairs;
footrests, plate-equipped hand-washbasins, also of
plastics; hairdressers' washbasins, consoles, mirrors,
frames, furniture fittings of plastics; lounge chairs for
cosmetic treatments, chairs and stools for cosmetic
treatments; manicure cushions.
21
Manicure and pedicure accessories, namely,
manicure bowls; basins for washing hair, porcelain, glass
and porcelain and glass ware, included in this class;
glass sheets.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0669409
Søknadsnr.:
19972819
Reg.dato:
1996.10.10
Registreringer 2006.10.10
utløper:
(220) Inndato:
1997.05.22
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

of news, press reports and market research data (also
using electronic methods and/or using computers);
sending sound and pictures via satellites, on-line
interactive, electronic research regarding technological
information products and services; operation of
subscription TV services (Pay-TV) including video-ondemand, also for third parties on a digital basis;
transmission of information contained in data banks by
means of telecommunication, imparting information to
third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such
as transmission of information and news including E-Mail;
operation of teleshopping channels, operation of
networks for the transmission of news, pictures, text,
speech and data; transmission of information such as
sound, picture and data; transmission of data for fees.

HERZ & CO.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PREMIERE Medien GmbH & Co KG, Medienallee 4, D85774 Unterföhring, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Apparatus and instruments for scientific, tuning,
signalling, counting, surveillance, testing, switching and
regulation and apparatus and instruments of this type;
apparatus, instruments and devices for
telecommunications; 3-dimensional, graphic display
monitors; devices for noting, transferring and distributing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures,
television receivers, picture recording and reproduction
devices, also portable and for digital picture signals;
instruments for interactive television; devices for
reception and conversion of coded transmission signals
(decoders); devices for connection and controlling, also
multimedia, of audio, video and telecommunications
devices including computers and printers, also with
electronic program management including control
devices for interactive television and/or Pay-TV;
electronic program guide; business software and other
software for the above-mentioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers,
scratch pad memories, computer chips, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and
other accessories for computers; computer games
equipment consisting of saving disks, manual controllers
and devices for television games; video, computer and
other electronic games which connect to television sets
vending machines, games and entertainment machines,
including video and computer games (also token or coinoperated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric
apparatus, such as joysticks, manual controllers, steering
devices, adapters, modules for expanding functions
including expanding the memory capacity, voice
synthesizers, light pens, electronic 3-D glasses,
programmed and unprogrammed program cassettes,
cartridges and modules; storage boxes for cassettes and
cartridges, program recorders, numeral keyboards, disk
stations essentially consisting of disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing units including display units, input and
conversion units, printers, terminals and storage umts,
computer programs on disks, cartridges as well as
modules, plastic sheets, punched cards, punched tapes
and semiconductor memories; video games (computer
games) in the form of computer programs saved on data
carriers; computer and video game cassettes, disks,
cartridges, records and tapes; blank sound carriers,
especially records, compact discs, tapes and cassettes
(compact cassettes); pre-recorded and blank picture
carriers (included in this class), including video discs
(picture discs), compact discs (CD video, CD ROM and
CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed films;
photo-CDs; photographic, film, optical and training
apparatus and instruments; coded telephone cards; parts
of all the above mentioned products included in this
class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video
games (computer games); electronic games apparatus
with video screens and computer games.

41
Production, reproduction, presentation and
rental of film, video and other television programs,
production and reproduction of speech, text, sound and
picture recordings on video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as
video games (computer games); presentation and rental
of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games
(computer games); rental of television receiver devices
and decoders, training, education; entertainment; sports
and cultural activities; organisation and running of shows,
quizzes and music events as well as competitions in the
area of entertainment and sport, also for recording or as
live programs on radio or television; production of
television and radio advertising programmes including
relevant prize winning programs; organisation of
competitions in the areas of education, teaching,
entertainment and sport; organisation of correspondence
courses; publishing and issuing of books, magazines and
other printed material as well as relevant electronic media
(including CD-ROM and CDi); presentation of concerts,
theatrical and entertainment events as well as sports
competitions; production of film, television, radio and BTX
and videotext programs or channels, radio and television
entertainment; production of films and videos as well as
other picture and sound programs in the pictorial,
instruction and entertainment style, including for children
and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02

38
Organisation and distribution of radio and
television programmes/channels via wireless or cabled
networks; broadcasting of film, television, radio and
teletext and videotext programmes and channels;
telecommunications; collection, supply and transmission
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0673342
Søknadsnr.:
19975078
Reg.dato:
1996.10.10
Registreringer 2006.10.10
utløper:
(220) Inndato:
1997.06.19
(540) Gjengivelse av merket:

2007.01.02 - 01/07

mentioned products included in this class; spectacles,
spectacle frames and parts of spectacles made of or
alloyed with precious metals; video games (computer
games); electronic games apparatus with video screens
and computer games.
38
Organisation and distribution of radio and
television programmes/channels via wireless or cabled
networks; broadcasting of film, television, radio and
teletext and videotext programmes and channels;
telecommunications; collection, supply and transmission
of news, press reports and market research data (also
using electronic methods and/or using computers);
sending sound and pictures via satellites; on-line
interactive, electronic research regarding technological
information products and services; operation of
subscription TV services (Pay-TV) including video-ondemand, also for third parties on a digital basis,
transmission of information contained in data banks by
means of telecommunication; imparting information to
third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such
as transmission of information and news including E-Mail;
operation of teleshopping channels; operation of
networks for the transmission of news, pictures, text,
speech and data; transmission of information such as
sound, picture and data; transmission of data for fees.

STAR*KINO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PREMIERE Medien GmbH & Co KG, Medienallee 4, D85774 Unterföhring, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Electrical and electronic apparatus, devices
and instruments, included in this class; apparatus and
instruments for scientific, tuning, measuring, signalling,
counting, registration, surveillance, testing, switching and
regulation and apparatus and instruments of this type;
apparatus, instruments and devices for
telecommunications, 3-dimensional, graphic display
monitors; devices for recording, receiving, noting,
transferring, processing, converting, distributing and
reproducing data, speech, texts, signals, sounds and
pictures, including multimedia devices; consumer
entertainment electronic products, such as radio and
television receivers, sound and or picture recording and
reproduction devices, also portable and for digital picture
and sound signals; instruments for interactive television;
devices for reception and conversion of coded
transmission signals (decoders), devices for connection
and controlling, also multimedia, of audio, video and
telecommunications devices including computers and
printers, also with electronic program management
including control devices for interactive television and or
Pay-TV; electronic program guide; business software and
other software for the above-mentioned apparatus,
instruments and devices; data processing units and
computers, scratch pad memories, computer chips, disks,
cables, disk drives, terminals, printers, keyboards, display
units and other accessories for computers, computer
games equipment consisting of saving disks, manual
controllers and devices for television games; video,
computer and other electronic games which connect to
television sets, vending machines, games and
entertainment machines, including video and computer
games (also token or coinoperated); accessories for
computers, video and computer games as well as similar
electronic and electric apparatus, such as joysticks,
manual controllers, steering devices, adapters, modules
for expanding functions including expanding the memory
capacity, voice synthesizers, light pens, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes
for cassettes and cartridges, program recorders, numeral
keyboards, disk stations essentially consisting of disk
drives, microprocessors and control electronics;
electronic data processing units including display units,
input and conversion units, printers, terminals and
storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records,
compact discs, plastic sheets, punched cards, punched
tapes and semiconductor memories, electronic data
carriers; video games (computer games) in the form of
computer programs saved on data carriers; computer and
video game cassettes, disks, cartridges, records and
tapes as well as other programs and data banks which
are recorded on machine readable data carriers included
in this class; pre-recorded and blank sound carriers,
especially records, compact discs, tapes and cassettes
(compact cassettes); pre-recorded and blank picture
carriers (included in this class), including video discs
(picture discs), compact discs (CD video, CD ROM and
CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed films;
photo-CDs; photographic, film, optical and training
apparatus and instruments; prerecorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and or
pictures; coded telephone cards, parts of all the above

41
Production, reproduction, presentation and
rental of film, video and other television programmes;
production and reproduction of speech, text, sound and
picture recordings on video and or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as
video games (computer games); presentation and rental
of video and or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games
(computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports
and cultural activities; organisation and running of shows,
quizzes and music events as well as competitions in the
area of entertainment and sport, also for recording or as
live programs on radio or television; production of televi,ion and radio advertising programmes including relevant
prize winning programs; organisation of competitions in
the areas of education, teaching, entertainment and
sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other
printed material as well as relevant electronic media
(including CD-ROM and CDi); presentation of concerts,
theatrical and entertainment events as well as sports
competitions; production of film, television, radio and BTX
and videotext programs or channels, radio and television
entertainment; production of films and videos as well as
other picture and sound programs in the pictorial,
instruction and entertainment style, including for children
and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02
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(111) Reg.nr.:
0761530
(210) Søknadsnr.:
200402094
(180) Registreringer 2011.02.15
utløper:
(220) Inndato:
2004.03.04
(540) Gjengivelse av merket:

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0675983
Søknadsnr.:
19976655
Reg.dato:
1997.06.19
Registreringer 2007.06.19
utløper:
(220) Inndato:
1997.08.07
(540) Gjengivelse av merket:

Triflex

BAIKAL

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co KG,
Karlstrasse 44, 32423 MINDEN, DE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
1
Unprocessed synthetic resins and plastics, if
necessary containing additives, all these goods not
containing plaster.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Roman E. Kainz, 2, Ziegelweg, CH-6052 Hergiswil NW,
CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
32
Mineral and aerated waters and ; fruit drinks
and fruit juices; syrups and ; all products of russian origin.
33
Alcoholic beverages (except for beers) of
Russian origin.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02

17
Joint fillers, particularly expansion joints as well
as dummy joints, molding joints and contraction joints
and packings for all these joints; weatherstrips; adhesive
tapes; jointing mastics; all these goods not containing
plaster.

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0721433
Søknadsnr.:
199912011
Reg.dato:
1999.09.25
Registreringer 2009.09.25
utløper:
(220) Inndato:
1999.11.11
(540) Gjengivelse av merket:

19
Joint fillers, particularly expansion joints as well
as dummy joints, molding joints and contraction joints, all
these joints for construction purposes and packings for all
these joints; nonmetallic moldings (for construction
purposes); nonmetallic coverings, linings and claddings
(for construction purposes); all these goods not
containing plaster.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02

GATIX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Intersan Institut für Pharmazeutische und klinische
Forschung GmbH, 30-32, Einsteinstrasse, D-76275
Ettlingen, DE
Ipsen Pharma GmbH, Einsteinstraße 30, 76275
ETTLINGEN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical products for internal use,
except for use against diseases of the respiratory tract
and diseases caused by chills.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0793828
Søknadsnr.:
200300774
Reg.dato:
2002.08.16
Registreringer 2012.08.16
utløper:
(220) Inndato:
2003.01.23
(540) Gjengivelse av merket:
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(111) Reg.nr.:
0840742
(210) Søknadsnr.:
200603142
(180) Registreringer 2014.11.05
utløper:
(220) Inndato:
2006.03.30
(540) Gjengivelse av merket:

TICKNER

ELECTRA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Laboratory Tickner AG, Industriestrasse 47, 6300 ZUG,
CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary products,
namely cooling products and cold pads for the treatment
of tickbites and the freezing of ticks; thermal pads for
medical or veterinary use; pads for medical or veterinary
use, including pads for the soothing and/or treatment of
tickbites; preparations for destroying vermin, including
ticks.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Invacare (UK) Ltd, South Road, Bridgend Industrial
Estate, CF313PY BRIDGEND, WALES, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
10
Artificial limbs; orthopaedic articles; respiratory
apparatus, oxygen concentrators, apparatus for the
distribution and storing of liquid oxygen; aerosol therapy
apparatus, respiratory apparatus for sleep therapy,
apparatus for ventilation of the lungs; security jackets,
harnesses and belts for the physically handicapped,
those of reduced mobility and invalids; purposes; corsetry
for medical purposes; walking aids; walking sticks,
crutches, walking frames, rollators; hydrotherapy baths;
variable height baths, side-entry baths, sit baths, shower
stretchers, shower trolleys, toilet brackets, bath supports,
bath seats, shower seats, wheeled shower seats, toilet
supports, toilet seats, toilet rings, wheeled toilet seats
and toilet seat raisers, all for use by the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
rehabilitation, training and play equipment for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; rehabilitation, training and play equipment in the
form of elastic seating, elastic chairs, elastic ramps,
elastic rollers and elastic tunnels for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
parts and fittings for all the aforementioned goods.

8
Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; tweezers.
10
Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0844119
Søknadsnr.:
200502975
Reg.dato:
2004.09.06
Registreringer 2014.09.06
utløper:
(220) Inndato:
2005.04.07
(540) Gjengivelse av merket:

EXPRESS FOR MEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Ward Group Pty Ltd, Level 10, 63 Exhibition Street,
Vic3000 MELBOURNE, AU
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
3
Preparations for the hair, including hair
shampoo products, colouring agents, hair colorants, hair
dyes, hair tonics, hair creams and hair lotions; toiletries,
cosmetic skin care preparations and skin creams.

12
Vehicles for the physically handicapped and
those of reduced mobility; wheelchairs, push wheelchairs,
manually propelled wheelchairs, sporting wheelchairs,
leisure wheelchairs, powered wheelchairs; electrical
propulsion units; electrical driving equipment for manually
propelled wheelchairs; electric motors, for vehicles for the
physically handicapped and those of reduced mobility;
scooters; powered tricycles and quadricycles for the
physically handicapped and those of reduced mobility;
control systems for wheelchairs, scooters and powered
tricycles and quadricycles and for use by the physically
handicapped and those of reduced mobility; parts and
fittings for all the aforementioned goods, included in this
class, all the aforementioned goods being intended for
use for or by physically handicapped persons and
persons of reduced mobility.

35
Retailing and wholesaling services relating to
hair care; advertising, wholesale marketing and retail
marketing services relating to the manufacture and sale
of hair care products; including the export of such
products; mail-order sales services including the sale of
hair care products over a global communications device;
including the provision of all of the above services over a
global communications device.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02

20
Backrests, cushions; furniture for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
beds and accessories for beds; home care beds,
institutional beds, hospital beds; hangers, bed rails, bed
tables, bedclothes frames, baskets, baskets for
supporting medical apparatus; mattresses; foam
mattresses, air beds and waterbeds; work seats for the
physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all the aforementioned goods.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0872136
Søknadsnr.:
200600392
Reg.dato:
2005.08.01
Registreringer 2015.08.01
utløper:
(220) Inndato:
2006.01.12
(540) Gjengivelse av merket:

map24
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mapsolute GmbH, Düsseldorfer Str. 40a, 65760
ESCHBORN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
42
Providing computer programs and data on data
networks, not related to general insurance activities;
providing of web space; rental and maintenance of
memory space for use by others (hosting); all the
aforesaid services not in the medical, or the medicaltechnical area.
(450) Kunngjort dato: 01/07, 2007.01.02
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2007.01.02 - 01/07

slettelse av internasjonale merker

Slettelse av internasjonale varemerkeregistreringer
Slettelse av internasjonale merker som har vært gyldig i Norge.
(111)
(210)
(730)

(450)

Reg.nr.:
0669466
Søknadsnr.:
19972827
Innehaver:
PREMIERE Medien GmbH & Co KG, Medienallee 4,
D-85774 Unterföhring, DE
Kunngjort dato:
01/07, 2007.01.02
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endringer i varefortegnelse

2007.01.02 - 01/07

Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
217123
Søknadsnr.:
200112836
Reg.dato:
2003.01.02
Registreringer
2013.01.02
utløper:
(220) Inndato:
2001.10.29
(540) Gjengivelse av merket:

NIKE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nike International Ltd, One Bowerman Drive, OR970056453 BEAVERTON, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 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;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; briller, solbriller, linser, innfatninger og etuier,
hjelmer for sport; datamaskinvare og dataprogramvare;
globale posisjoneringssystemer; personlige digitale
assistenter; kalorimetre; digitale lydinnretninger, bærbare
digitale musikkspillere, lenkeklokkeradioer og toveis radioer;
brannslukningsapparater; kompasser og pedometre
10

Monitorer for måling av hjerterytme.

14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser; juvelérvarer, smykker, pins, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, ur av alle typer, høydemålere,
kronografer, hastighetsmålere, stoppeklokker.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
35
Detaljsalgstjenester for skotøy, klær, sportsartikler
og for tilbehør beslektet dermed, herunder også
konsultasjon og rådgivning angående tilpasning, kvalitet og
egenskaper ved fottøy, klær, sportsartikler og tilbehør/utstyr
dertil.
(450) Kunngjort dato:
01/07, 2007.01.02
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Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111)
(151)

Reg.nr.:
Reg.Dato.:

234402
2006.08.21
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

110055
Savarez, 5, avenue Barthélémy
Thimonnier, 69300 CALUIRE ET CUIRE,
FR
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

111707
Dako Werk Dowidat KG, Handelseg 5-11,
42897 REMSCHEID, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(740) Fullmektig:

178110
Fujitsu Services Ltd, 22 Baker Street,
W1U3BW LONDON, GB
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

181688
HK Ruokatalo OYJ, Kaivokatu 18, 20520
ÅBO, FI
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

183106
KaramellKungen AB, Box 729, 16927
SOLNA, SE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(740) Fullmektig:

231433, 230240, 230241
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

209053
Talk2me AS, Drammensveien 130, 0277
OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

217812, 227328
Reckitt & Colman (Overseas) Ltd,
Dansom Lane, HU87DS HULL, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

225502
Hultafors AB, Hultaforsvägen 21, 51796
HULTAFORS, SE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO

26942
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co KG,
Johanneswerkstrasse 34-46, 33611
BIELEFELD, DE
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

53

55446
Cafco International SA, 4, rue JeanPierre Brasseur, 1258 LUXEMBOURG,
LU
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO

93811
Del Monte Corporation, One Market @
The Landmark, CA94119-3575 SAN
FRANCISCO, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

9467
Nacco Materials Handling Group Inc, 650
NE Holladay Street, Suite 1600,
OR97232 PORTLAND, US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO

98415, 98416
Fischer Gesellschaft mbH, Fischerstrasse
8, 4910 RIED IM INNKREIS, AT
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO

98522, 99176
Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG,
Biebricher Allee 142, 65187
WIESBADEN, DE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817
BERGEN, NO

endringer i fullmaktsforhold

2007.01.02 - 01/07

Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

110055
Savarez, 5, avenue Barthélémy
Thimonnier, 69300 CALUIRE ET
CUIRE, FR
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

128078
Ansell GmbH, München, DE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

181688
HK Ruokatalo OYJ, Kaivokatu 18,
20520 ÅBO, FI
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(740) Fullmektig:

114013, 160425, 159691
WAP Reinigungssysteme GmbH &
CO, Guido-Oberdorfer-Strasse 2-8,
D-89287 Bellenberg, DE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

182864
Tempus Vade SL, Fuerteventura 23,
Poligono Industrial Norte, 28700 San
Sebastian de los Reyes, Madrid, ES
Thommessen Krefting Greve Lund
AS, Postboks 1484 Vika, 0116
OSLO, NO

228375, 226957
Heatwork AS, Postboks 113, 8502
NARVIK, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

55446
Cafco International SA, 4, rue JeanPierre Brasseur, 1258
LUXEMBOURG, LU
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO

98522, 99176
Henkell & Söhnlein Sektkellereien
KG, Biebricher Allee 142, 65187
WIESBADEN, DE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
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98989
GB Biosciences Corp, Wilmington,
DE, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

fornyelser

2007.01.02 - 01/07

Fornyelser
(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

127706

2017.01.29

180943

2017.04.03

127913

2017.02.12

181592

2017.05.01

127963

2017.02.19

181593

2017.05.01

128000

2017.02.26

181712

2017.05.01

128062

2017.03.05

181766

2017.05.09

128063

2017.03.05

181868

2017.05.09

128352

2017.04.09

187049

2017.12.04

129509

2017.07.16

187223

2017.12.11

174398

2016.06.20

187241

2017.12.11

174531

2016.06.27

187327

2017.12.11

177877

2016.11.07

24661

2016.12.16

177907

2016.11.14

25028

2017.03.04

178586

2016.12.12

25030

2017.03.12

178680

2016.12.12

35742

2017.05.29

178690

2016.12.12

35967

2017.01.13

178866

2016.12.26

48498

2016.07.31

178941

2017.01.09

70874

2017.01.06

178949

2017.01.09

71101

2017.01.26

178964

2017.01.09

71517

2017.03.10

179249

2017.01.16

71867

2017.05.12

179294

2017.01.23

71870

2017.05.12

179332

2017.01.23

72580

2017.09.07

179336

2017.01.23

97763

2016.12.09

179636

2017.02.06

97837

2016.12.22

179663

2017.02.06

97838

2016.12.22

179680

2017.02.06

97893

2016.12.30

179704

2017.02.06

97921

2016.12.30

179712

2017.02.06

97965

2017.01.06

179734

2017.02.06

98065

2017.01.20

179753

2017.02.06

98190

2017.02.03

179812

2017.02.06

98283

2017.02.17

179855

2017.02.13

98319

2017.02.24

179935

2017.02.13

98452

2017.03.10

179946

2017.02.13

98659

2017.04.14

180377

2017.03.06

98803

2017.05.05

180397

2017.03.06

98914

2017.05.20

180398

2017.03.06

180399

2017.03.06

180452

2017.03.06

180458

2017.03.06

180638

2017.03.13

180683

2017.03.20

180769

2017.03.20
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Merkeordningen beskyttede betegnelser

Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på
landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15.

Høring nr. 01/2007:
Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge som Beskyttet
opprinnelsesbetegnelse.

Se utkast til produktforskrift nedenfor.
Høringen gir enhver rett til å fremsette en skriftlig og begrunnet innsigelse mot fastsettelse av forskrift
om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge som en Beskyttet
opprinnelsesbetegnelse, jf nevnte forskrift § 20.
Forskriftens vilkår om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge som en Beskyttet
opprinnelsesbetegnelse anses oppfylt.
Høringsdokumenter er lagt ut på www.beskyttedebetegnelser.no.
Innsigelser skal sendes til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innen 2.4.2007.
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Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge
som beskyttet opprinnelsesbetegnelse
Fastsatt av Mattilsynet dd.mm.åå med hjemmel i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske
betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15.

§ 1 Beskyttet produktbetegnelse
Gulløye fra Nord-Norge
§ 2 Rettmessig bruker
Produsentorganisasjonen Ottar
§ 3 Vilkår for bruk av produktbetegnelsen
1. Produktbeskrivelse:
Gulløye fra Nord-Norge er betegnelsen på potet av sorten Gulløye som er dyrket nord for
polarsirkelen.
Poteten skal ha lys gul skallfarge med rødfarge i og rundt grohull og gul kjøttfarge. Knollene skal
være runde eller rundovale og svakt flattrykte. Gulløye fra Nord-Norge skal ha et tørrstoffinnhold
over 22 %, og skal etter pakking hos produsent ha maksimum 12,00 feilenheter.
2. Geografisk område:
Gulløye fra Nord-Norge skal produseres i Nord-Norge nord for polarsirkelen avgrenset mot sør av
kommunene Saltdal, Beiarn og Meløy.
3. Produksjonsmetode:
Utgangsmaterialet av Gulløye fra Nord-Norge skal være oppformert ved et godkjent klonavlsenter.
Miniknoller (P3-materiale) skal oppformeres videre i det avgrensede geografiske området.
Bruksmateriale skal dyrkes hos godkjent settepotetdyrker i det avgrensede geografiske området.
Gulløye fra Nord-Norge skal dyrkes i moldblandet sandjord eller siltholdig sandjord fri for stein.
Vekstskifte skal skje med et omløp på minimum 4 år. Hvert år skal det kjøpes inn statskontrollerte
settepoteter tilsvarende 15 % av arealet. Disse skal settes for seg og avlingen skal brukes til full
utskifting påfølgende år. Nytt materiale skal holdes atskilt fra gammelt materiale.
Settepotetene skal forgroes før setting, vanligvis i slutten av april måned. Groene skal være tykke
og seige. Potetene skal settes fra midten av mai til begynnelsen av juni. Det skal gjødsles sparsomt
med nitrogen.
Opptak skal fortrinnsvis skje i første halvdel av september. Poteten skal tas opp på en mest mulig
skånsom måte, og pakkes i storsekk for lagring inntil pakking i forbruksenheter. Poteten skal lagres
ved relativ fuktighet på 90-95 %.
4. Merking av produktet:
Gulløye fra Nord-Norge kan merkes med figurmerket for Beskyttet opprinnelsesbetegnelse.
§ 4 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
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VEDLEGG:
Beskrivelse av næringsmidlets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området
Gulløye er en gammel potetsort uten kjent opprinnelse, en såkalt landsort. Sorten er registrert i
Offisiell norsk sortsliste og er tatt vare på i Nordisk Genbank (NGB nr 3175). Gulløye dyrkes i dag
kommersielt bare i Nord-Norge og på Island. Sorten har også vært dyrket i nordlige områder i Finland
og i Sverige.
Trolig kom Gulløye til Kvæfjord i Troms med svenske rallere i 1905. Allerede fra 1924-1930 var
poteten med i sorts- og kvalitetsutprøving på Holt i Troms, men det er først noe senere at den blir en av
de viktigste sortene i Nord-Norge. I et skriv fra 1948 (Flovik) omtales Gulløye slik; ”den er en meget
god matpotet og er derfor ganske sterkt etterspurt til bruk i privathusholdninger”. Poteten var nå spredt
over hele Troms og også i enkelte distrikter i Finnmark. De fleste dyrket poteten til hjemmebruk, men
enkelte også for salg. I et skriv fra 1956 (Furnes) omtales Gulløye sammen med Mandel som den mest
utbredte kvalitetssort i Nordland.
Gulløye er godt tilpasset vekstvilkårene i Nord-Norge med kjølig klima og sollys døgnet rundt i store
deler av vekstsesongen. Gulløye er en halvtidlig sort, og trenger ikke så stor varmesum for å utvikle
seg. Dyrket i Nord-Norge gir Gulløye meget bra avlinger og god kvalitet (høyt tørrstoffinnhold).
Sorten har meget dårlig resistens mot de fleste potetsykdommer som bl.a. tørråte og potetvirus. Det
relativt kjølige klimaet i Nord-Norge hemmer imidlertid forekomsten og smittegraden av disse
potetsykdommene, og hittil er det ikke registrert tilfeller av tørråte i Nord-Troms og Finnmark.
Sorten er skjør med hensyn til skader og tilhørende utvikling av sykdommer, og krever erfaring med
dyrking og tilpasset dyrkingsteknikk.
Gulløye har god matkvalitet, og er sammen med sortene Mandel og Ottar rangert på topp med hensyn
til smakelighet. Gulløye har et omdømme som en spesiell nordnorsk potet og regnes der som selve
gourmetpoteten.

Dato for registrert søknad: 29.3.2005
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Høring av utkast til produktforskrift, jf forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på
landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15.

Høring nr. 02/2007:
Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ishavsrøye Vesterålen som Beskyttet
geografisk betegnelse.

Se utkast til produktforskrift nedenfor.
Høringen gir enhver rett til å fremsette en skriftlig og begrunnet innsigelse mot fastsettelse av forskrift
om beskyttelse av produktbetegnelsen Ishavsrøye Vesterålen som en Beskyttet geografisk betegnelse,
jf nevnte forskrift § 20.
Forskriftens vilkår om beskyttelse av produktbetegnelsen Ishavsrøye Vesterålen som en Beskyttet
geografisk betegnelse anses oppfylt.
Høringsdokumenter er lagt ut på www.beskyttedebetegnelser.no.
Innsigelser skal sendes til Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo innen 2.4.2007.
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Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ishavsrøye Vesterålen
som beskyttet geografisk betegnelse
Fastsatt av Mattilsynet dd.mm.åå med hjemmel i forskrift 05.juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske
betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 15.

§ 1 Beskyttet produktbetegnelse
Ishavsrøye Vesterålen
§ 2 Rettmessige brukere
Sigerfjord Fisk AS og Sjøblink Blokken AS
§ 3 Vilkår for bruk av produktbetegnelsen
1. Produktbeskrivelse:
Ishavsrøye Vesterålen er oppdrettet sjørøye (Salvelinus alpinus) produsert i Vesterålen. Ishavsrøye
Vesterålen skal ha blankt skinn, og ha et rødlig fiskekjøtt med fast tekstur.
2. Geografisk område:
Geografisk område for produksjon av Ishavsrøye Vesterålen skal være kommunene Andøy, Bø,
Hadsel, Sortland og Øksnes i Vesterålen i Nordland fylke.
3. Produksjonsmetode:
Sjørøye til produksjon av Ishavsrøye Vesterålen skal være klekket og oppdrettet i Vesterålen.
Rognlegging og stryking fra stamfisk skal gjøres når temperaturen på ferskvannet som stamfisken
har gått i har sunket til rundt 7 ºC, til vanlig i oktober. Rogna skal etter befruktning og skylling tas
rett i klekkebakker, hvor den skal ligge i ro i 2 timer for svelling. Deretter kan død rogn fjernes i en
periode fram til 24 timer etter innlegging da den igjen ikke tåler behandling. Reingjøring og
ytterligere fjerning av død rogn kan nå ikke skje før øyerognstadiet, som inntreffer ca 220
døgngrader etter stryking. I rognstadiet skal temperaturen på vannet holdes lavere enn 7 ºC. Yngelen
blir klekket etter ca. 480 døgngrader, til vanlig rundt årsskiftet. Heller ikke i plommesekkstadiet skal
temperaturen i vannet overstige 7 ºC.
Ved start på fôringa skal yngelen overføres til mindre oppdrettskar for gradvis tilvenning til lyse
omgivelser. Den første uka skal yngelen fôres manuelt, deretter fra fôrautomater i kombinasjon med
handfôring. Karene skal rengjøres annenhver dag. Etter ca. 8-9 uker skal det tynnes ut i karene ved
at yngelen fordeles på flere kar. Ved størrelser mellom 1 og 2 gram bør stor yngel sorteres fra for å
unngå kannibalisme.
Under settefiskstadiet sorteres fisken jevnlig mht størrelse. Sortering skal starte når
oksygeninnholdet i karets avløpsvann faller under 55-60 % metning. Etter 3. sortering tas de minste
(5-10 %) ut for destruering. Vann og fisk skal jevnlig kontrolleres mht måling av oksygeninnhold,
pH-verdi på avløpsvann, prøveveiing og helsestatus. Når fisken har en størrelse på mellom 80-200 g,
til vanlig i mars-september andre året, skal den overføres til større enheter enten i brakkvann
(15-20 ‰) i tette merder i sjøanlegget eller i reint sjøvann i notposer.
Matfisk skal ha et sjøopphold på ca. 2 måneder før de overføres til tette merker for videre oppdrett i
brakkvann. Gruppa skal ikke sorteres før ca. 1/3 av fisken har nådd gjennomsnittlig slaktestørrelse
på mellom 0,6-0,8 kg. Slakteferdig fisk skal da sorteres fra og overføres til egen enhet for sulting i
minimum 7 døgn før slakting. Av førstegangs sortering på årsgenerasjonen skal de aller største
sorteres fra for å bli stamfisk. Minstesortering, d.v.s. fisk mindre enn 0,4 kg, skal overføres til ny
merd for videre fôring inntil slaktevekt er nådd. Fisken skal deretter slaktes.
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Ishavsrøye Vesterålen kan omsettes fersk eller frossen, som hel sløyd eller fileter. Minimum og
maksimum vekt på hel sløyd fisk skal være på hhv 0,4 og 1,5 kg. Fisk som skal selges frossen skal
fryses ned samme dag.
Bare fisk som tilfredsstiller kravene til klasse superior i henhold til utarbeidede kvalitetskriterier
skal omfattes av denne forskriften.
4. Merking av produktet:
Ishavsrøye Vesterålen kan merkes med teksten Beskyttet geografisk betegnelse og figurmerket for
Beskyttet geografisk betegnelse.
§ 4 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG:
Beskrivelse av produktets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området:
Sjørøye er en kuldekjær laksefisk med utbredelse i polare strøk med vanntemperatur mellom 0 og 1314 ºC. I Norge har sjørøye utbredelse fra den sørlige grensen av Nordland og nordover (fra 65 ºN og
nordover). Sjørøye er en anadrom fisk med livsløp i både ferskvann, brakkvann og saltvann. Sjørøye
næringsvandrer hver sommer til sjøen før den returnerer til kystnære dype innsjøer på høsten.
Historisk har Vesterålen hatt en solid bestand av sjørøye. Vassdragene her, med dype kalde vann og
korte elveløp til sjøen, var godt egnet for sjørøye. Sjørøyebestanden ble fram til tidlig på 1900-tallet
sesongmessig utnyttet av lokalbefolkningen når sjørøya midtsommers vandret tilbake til elva fra
sjøoppholdet. Ved hjelp av not og garn skjedde høstingen over noen få dager. Noe fiske ble også gjort
med garn i innsjøene. Erfaringsmessig hadde sjørøya best kvalitet når den vandret tilbake til elva og
vannet fra havet.
Oppdrett av sjørøye i Vesterålen har tradisjon tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Oppdrettsmetoden
simulerer sjørøyas naturlige livssyklus. Fisken skal fra den er 50-150 g ha sitt opphold i merder i sjøen.
Ca. 2 måneder om sommeren skal fisken holdes i notposer i rent sjøvann, mens den resten av året skal
være i lukket merd med brakkvann. Ishavsrøye Vesterålen har derfor et utseende som er lik pelagisk
fisk, med hvit buk, blanke sider og blåhvit rygg. Oppdrettet sjørøye har blitt solgt under produktnavnet
Ishavsrøye siden 1987.
Produsentene av Ishavsrøye Vesterålen har vært aktivt med i utviklingen av oppdretteknologien for
sjørøye, og innehar unike kunnskaper om denne produksjonen. Ishavsrøye Vesterålen er kjent som et
kvalitetsprodukt.
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