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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(526) Unntaksanmerkning 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20 
 
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.  
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23. 
 
(111) Reg.nr.: 238372 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612003 
(220) Inndato: 2006.10.24 
(300) Søknadsprioritet 2006.08.04 CH 01589/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPIDUO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Galderma SA, Zugerstrasse 8, 6330 CHAM, CH 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dermatologiske produkter, nemlig anti-akne 
preparater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238373 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612004 
(220) Inndato: 2006.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPYDUO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Galderma SA, Zugerstrasse 8, 6330 CHAM, CH 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Dermatologiske produkter, nemlig anti-akne 
preparater 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238374 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612018 
(220) Inndato: 2006.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Consumer Healthcare Health AB, 11287 
STOCKHOLM, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Trykksaker, særlig flygeblader, pamfletter, 

brosjyrer, blader relatert til medisinske- og helsestell-
områder, inklusiv området røykeslutt. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet særlig 
overføring av tekst, beskjeder, informasjon, lyd og 
bilder relatert til medisinske- og helsestell-områder 
inklusiv røykeslutt via kommunikasjon, telefon, Internett 
og datanettverk. 
 
44 Medisinske- og helsestell-tjenester, inklusiv 
medisinsk- og helsestell-informasjon og 
rådgivningstjenester i området røykeslutt. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238375 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200610011 
(220) Inndato: 2006.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Antidoping Norge, Sognsveien 75A, 0855 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskinerprogrammer innspilt på 
magnetiske medier. 
 
14 Smykker. 
 
16 Varer laget av papp, papir. 
 
18 Skinn og lær. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
28 Spill, leketøy, fiskeredskaper. 
 
29 Næringsmidler (kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; 
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukterog 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.) 
 
30 Korn, drikker på basis av kakao. 
 
31 Frisk frukt/grønnsaker. 
 
32 Fruktdrikker/juicer (ikke alkoholholdige 
drikker). 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
36 Forsikringsvirksomhet. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
 
39 Transport. 
 
41 Utdanningsvirksomhet. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 
 
43 Bevertning. 
 
44 Medisinske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238376 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612019 
(220) Inndato: 2006.10.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ragnhild Lekven Fimreite, Kyvågvegen 24, 5200 OS, 
NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 

næringsmidler for spedbarn; kostfibrer, spiselige (ikke 
nærende); ernæring - og kostholdstilskuddspreparater, 
vitaminpreparater. 
 
29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.   
 
30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser 
(unntatt salatdressinger); krydderier; is.   
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt; fruktsafter; grønnsaksafter.   
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, 
informasjons- og rådgivningstjenester i relasjon til 
kosthold, helse og næringsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238377 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611648 
(220) Inndato: 2006.10.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORFIFI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stromme Holding AS, Postboks 31, 1305 HASLUM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Brannslukningsmidler 
 
9 Brannslukningsanlegg med tilhørende utstyr; 
motoriserte og drevne pumper med tilbehør 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238378 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200604988 
(220) Inndato: 2006.05.09 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.18 DK 200600289 
(540) Gjengivelse av merket: 

CITYMAIL 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Optimail AB, Box 38192, 10064 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Postboks 5074 Majorstua, 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; brannslukningsapparater. 
 
12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, 
i luften eller i vannet samt tilbehør til slike varer i denne 
klasse. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier, papirhandlervarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte 
reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og 
vareprøver; reklameomdeling; tegning av 
avisabonnement; utarbeidelse av statistiske 
opplysninger; computerstyring av datafiler; omlegning 
av forretningsvirksomhet. 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. 
 
38 Kommunikasjon via dataterminaler, telefon 
og telegram; utsendelse av meddelelser, 
faksmeddelelser og telegrammer; transmisjon av 
meddelelser, faksmeddeleleser og telegrammer; 
dataassistert transmisjon av beskjeder og bilder; 
elektroniske brevkasser; utleie av apparater til 
utsendelse av meddelelser; informasjon om 
telekommunikasjon. 
 
39 Transportvirksomhet; transportreservering; 
sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av 
varer og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; 
informasjon vedrørende oppmagasinering og transport; 
kurervirksomhet (meddelelser eller varer); varelevering; 
oppbevaring; transportmeglingsvirksomhet; informasjon 
vedrørende transportmeglervirksomhet; 
lastebiltransport. 
 
40 Bearbeiding av materialer og gjenstander. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; undervisning; 
utdannelsesinformasjon. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester 
samt forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  



 registrerte varemerker 2007.03.26 - 13/07

 

6 
 

 
(111) Reg.nr.: 238379 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200600597 
(220) Inndato: 2006.01.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESULTS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 PZ Cussons (International) Ltd, PZ Cussons House, 
Bird Hall Lane, SK30XN STOCKPORT, CHESHIRE, 
GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Hårpleieprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238380 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200602668 
(220) Inndato: 2006.03.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Børge M Oftedal, Bjørn Farmannsgate 14 A, 0271 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 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; brannslukningsapparater; innspilte og 
uinnspilte lydbærere; innspilte og uinnspilte 
billedbærere; filmer; bøker og tidsskrifter i elektronisk 
form. 
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
tidsskrifter, aviser, magasiner og bøker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
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; lefser. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
demonstrasjon og utstilling av et utvalg varer; salg av 
innspilte og uinnspilte lydbærere, innspilte og uinnspilte 
billedbærere, filmer, bøker og tidsskrifter i elektronisk 
form, klær, fottøy, hodeplagg, trykksaker, tidsskrifter, 
aviser, magasiner og bøker, 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, lefser. 
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av film og 
musikk; forlagsvirksomhet; kursvirksomhet. 
 
44 Idrettsterapi; terapeutisk virksomhet, 
healervirksomhet. 
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av 
andre for å dekke personlige behov; filosofisk terapi og 
veiledning, readervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238381 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200606290 
(220) Inndato: 2006.06.19 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nexen Inc, 801-7th Avenue S.W, ABT2P3P7 
CALGARY, CA 

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

plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 4 Råolje; naturgass; propan; butan; 
petroleumskoks, smøreolje, bensin. 
 
35 Bedriftsledelse innen olje- og gassindustri, 
markedsføringstjenester, det vil si tilretteleggelse for 
salg av olje og gass og beslektede produkter. 
Administrasjon av geofysiske undersøkelser og 
kartlegging, administrasjon av tekniske undersøkelser 
og evalueringer. 
 
37 Management tjenester knyttet til konstruksjon 
og vedlikehold av produksjonsboring og/eller andre 
installasjoner for petroleumsvirksomhet. 
 
40 Management tjenester relatert til produksjon 
av petroleum. 
 
42 Management tjenester relatert til leting etter 
petroleum, det vil si prosjektledelse (teknisk støtte). 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238382 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612310 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUFTGAFFEL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oddvar Ingve Bjordal, Sleiverudlia 30, 1354 BÆRUMS 
VERK, NO 

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238383 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612311 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIR FORK 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oddvar Ingve Bjordal, Sleiverudlia 30, 1354 BÆRUMS 
VERK, NO 

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238384 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612312 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORPLAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Prekubator AS, Postboks 8034 Ullandhaug, 4068 
STAVANGER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 

programvarer; datamaskinprogrammer. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
salgstjenester vedrørende, og oppstillingstjenester for 
andre av databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
programvarer og datamaskinprogrammer slik at kunder 
på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling 
av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold av 
programvarer og datamaskinprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238385 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612313 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STINGRAY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 General Motors Corp, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238386 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612315 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACE EUROPE VITA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 
Avenue, 08 HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238387 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612316 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACE EUROPE LIV 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 
Avenue, 08 HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238388 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611217 
(220) Inndato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TACODA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tacoda Inc, 345 Seventh Avenue 8th Floor, NY1001 
NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Annonse-, markedsføring - og 

reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; innsamling, forberedelse, 
istandgjøring, utarbeidelse, lagring, bearbeidelse og 
anskaffelse av forretningsinformasjon, data og 
statistikker. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238389 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200605988 
(220) Inndato: 2006.06.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PETROFAC 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Petrofac Services Ltd, 117 Jermyn Street, SW1Y6HH 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; 

kontorfunksjoner; konsulenttjenester, evaluering av 
praksis ved organisering av bedrifter (benchmarking); 
veiledning i ledelse; veiledning for ledelse; 
bedriftsledelse i foretak, ledelse av 
forretningsprosjekter; ledelsesassistanse, kommersielt 
eller industrielt; innkjøpstjenester; innkjøp for andre av 
utstyr og materiell; innkjøp for andre av utstyr og 
materiell for bruk ved bygging av hydrokarbon- og 
petrokjemiske fabrikker, inklusive kompressorer, 
pumper og varmevekslere; rekrutteringstjenester; 
rådgivende tjenester i forbindelse med rekruttering; 
revisortjenester; regnskapstjenester; konsulenttjenester 
for ovennevnte; anskaffelse av informasjon i forbindelse 
med ovennevnte. 
 
36 Forsikring; finansielle anliggender; 
pengeanliggender; finansiering av anleggsarbeid; 
evaluering av aktiva; finansiering; aktivabasert 
finansiering; finansstyring; forvaltning av aktiva; 
rådgivende tjenester i forbindelse med risikostyring; 
investering; kapitalforvaltning; konsulenttjenester i 
forbindelse med ovennevnte; anskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ovennevnte. 
 
37 Bygg og anleggstjenester; reparasjoner; 
installasjonstjenester; engineering; anleggstjenester; 
vedlikeholdstjenester, plassledelse i forbindelse med 
vedlikehold, bygging og/eller restaurering av bygninger, 
fabrikker, inklusive industribygg; sivilingeniørtjenester; 
bygg- og anleggsvirksomhet; anleggsledelsestjenester; 
bygging av nye og forandring av eksisterende 
oljeraffinerier, produksjonsanlegg for olje og gass, 
gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske anlegg; 
vedlikehold og ledelse av oljeraffinerier og 
behandlingsanlegg, produksjonsanlegg for olje og gass, 
gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske anlegg; 
prosjektstyring på stedet; konsulenttjenester i 
forbindelse med ovennevnte; anskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ovennevnte. 
 
41 Utdannelse; opplæringstjenester; 
utdannelseskurser i engineering; sikkerhetsopplæring; 
konsulenttjenester i forbindelse med ovennevnte; 
anskaffelse av informasjon i forbindelse med 
ovennevnte. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og konstruksjon i denne forbindlese; 
industrianalyse og forskningstjenester; konstruksjon og 
utvikling av maskinvare og programvare; 
konsulenttjenester i engineering; planleggingtjeneste i 
engineering; prosjektstudier i engineering; forskning i 
engineering; oppmåling; prosjektstyring; teknisk 
engineering; engineering og konstruksjon; engineering 
og konstruksjon av oljeraffinerier og 
behandlingsanlegg, produksjonsanlegg for olje og gass, 
gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske anlegg; 
teknisk testing; tekniske konsulenttjenester i forbindelse 
med informasjonsteknologi; kvalitetskontroll; testing av 
kvalitetskontroll; rådgivende tjenester i forbindelse med 
miljøforurensning; rådgivende tjenester i forbindelse 
med beskyttelse av miljøet; evaluering av miljørisiko; 



 registrerte varemerker 2007.03.26 - 13/07

 

9 
 

miljøtesting; konsulenttjenester i form av prosjektstudier 
(tekniske) relatert til helse og sikkerhet; 
sikkerhetsevaluering; konsulenttjenester i forbindelse 
med ovennevnte; anskaffelse av informasjon i 
forbindelse med ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238390 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200605986 
(220) Inndato: 2006.06.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Petrofac Services Ltd, 117 Jermyn Street, SW1Y6HH 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; 

kontorfunksjoner; konsulenttjenester, evaluering av 
praksis ved organisering av bedrifter (benchmarking); 
veiledning i ledelse; veiledning for ledelse; 
bedriftsledelse i foretak, ledelse av 
forretningsprosjekter; ledelsesassistanse, kommersielt 
eller industrielt; innkjøpstjenester; innkjøp for andre av 
utstyr og materiell; innkjøp for andre av utstyr og 
materiell for bruk ved bygging av hydrokarbon- og 
petrokjemiske fabrikker, inklusive kompressorer, 
pumper og varmevekslere; rekrutteringstjenester; 
rådgivende tjenester i forbindelse med rekruttering; 
revisortjenester; regnskapstjenester; konsulenttjenester 
for ovennevnte; anskaffelse av informasjon i forbindelse 
med ovennevnte. 
 
36 Forsikring; finansielle anliggender; 
pengeanliggender; finansiering av anleggsarbeid; 
evaluering av aktiva; finansiering; aktivabasert 
finansiering; finansstyring; forvaltning av aktiva; 
rådgivende tjenester i forbindelse med risikostyring; 
investering; kapitalforvaltning; konsulenttjenester i 
forbindelse med ovennevnte; anskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ovennevnte. 
 
37 Bygg og anleggstjenester; reparasjoner; 
installasjonstjenester; engineering; anleggstjenester; 
vedlikeholdstjenester, plassledelse i forbindelse med 
vedlikehold, bygging og/eller restaurering av bygninger, 
fabrikker osv., inklusive industribygg; 
sivilingeniørtjenester; bygg- og anleggsvirksomhet; 
anleggsledelsestjenester; bygging av nye og forandring 
av eksisterende oljeraffinerier, produksjonsanlegg for 
olje og gass, gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske 
anlegg; vedlikehold og ledelse av oljeraffinerier og 
behandlingsanlegg, produksjonsanlegg for olje og gass, 
gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske anlegg; 
prosjektstyring på stedet; konsulenttjenester i 
forbindelse med ovennevnte; anskaffelse av 
informasjon i forbindelse med ovennevnte. 
 
41 Utdannelse; opplæringstjenester; 
utdannelseskurser i engineering; sikkerhetsopplæring; 
konsulenttjenester i forbindelse med ovennevnte; 
anskaffelse av informasjon i forbindelse med 
ovennevnte. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og konstruksjon i denne forbindlese; 
industrianalyse og forskningstjenester; konstruksjon og 
utvikling av maskinvare og programvare; 
konsulenttjenester i engineering; planleggingtjeneste i 
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engineering; prosjektstudier i engineering; forskning i 
engineering; oppmåling; prosjektstyring; teknisk 
engineering; engineering og konstruksjon; engineering 
og konstruksjon av oljeraffinerier og 
behandlingsanlegg, produksjonsanlegg for olje og gass, 
gassbehandlingsanlegg og petrokjemiske anlegg; 
teknisk testing; tekniske konsulenttjenester i forbindelse 
med informasjonsteknologi; kvalitetskontroll; testing av 
kvalitetskontroll; rådgivende tjenester i forbindelse med 
miljøforurensning; rådgivende tjenester i forbindelse 
med beskyttelse av miljøet; evaluering av miljørisiko; 
miljøtesting; konsulenttjenester i form av prosjektstudier 
(tekniske) relatert til helse og sikkerhet; 
sikkerhetsevaluering; konsulenttjenester i forbindelse 
med ovennevnte; anskaffelse av informasjon i 
forbindelse med ovennevnte. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238391 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200612317 
(220) Inndato: 2006.10.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACE LIVSKYDD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 
Avenue, 08 HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238392 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611701 
(220) Inndato: 2006.10.24 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rupert Marine AB, Gymnasievägen 2, 18636 
VALLENTUNA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Båter. 

 
25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238393 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200609997 
(220) Inndato: 2006.09.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Birkeland Hagesenter, Nesttunveien 109, 5221 

NESTTUN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner; manuelle 
hageredskaper, herunder spade og raker. 
 
20 Hagemøbler. 
 
31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, malt. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand og ledelse i relasjon til etablering og drift av 
franchisevirksomhet i relasjon til hagesentere. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238394 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200607937 
(220) Inndato: 2006.07.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IQ-QI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Aage H Stenseth, 2340 LØTEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

 3 Kosmetikk, parfyme og hudpleie preparater; 
eteriske oljer herunder massasje oljer og oljer for 
aromaterapi. 
 
5 Medisinske preparater, kostholdstilskudd og 
vitaminer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238395 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200608176 
(220) Inndato: 2006.08.02 
(300) Søknadsprioritet 2006.03.03 US 78/828,442 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE FUTURE IN SIGHT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyperion Solutions Corp, 5450 Great America 
Parkway, CA95054 SANTA CLARA, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

forretningsplanlegging, overvåkning, analyser, ledelse 
og produktivitet; software for virksomheter for å sette 
organisasjoner i stand til å forbedre den finansielle og 
operative yteevnen. 
 
41 Arrangering og avholdelse av 
undervisningsseminarer på området 
informasjonssystemer og software for 
forretningsplanlegging, -overvåkning, -analyse, -
ledelse, -produktivitet, finans og regnskapsføring. 
 
42 Design, planlegging og rådgivning på 
området computer hardware og computer software for 
bruk i forretningsplanlegging, -overvåkning, -analyse, -
ledelse, -produktivitet, samt i finansielle og 
regnskapsmessige informasjonssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238396 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611196 
(220) Inndato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAUNOL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Faun Pharma AS, Hestehagen 4, 1440 DRØBAK, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 1 Fettsyre. 
 
5 Farmasøytiske produkter. 
 
29 Spiselige oljer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238397 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611224 
(220) Inndato: 2006.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

1847 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Philip Morris Products  SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 
NEUCHÂTEL, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakkprodukter, 
sigarer, sigaretter, cigarillos, rulletobakk, pipetobakk, 
tyggetobakk (skrå), snus, kretek; tobakkerstatninger 
(ikke for medisinsk bruk); artikler for røkere, 
sigarettpapir og munnstykker, sigarettfiltere, 
tobakkbokser, sigarettetuier og askebegere, ikke av 
edelt metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; 
piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; 
fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238398 
(151) Reg.dato.: 2007.03.15 
(210) Søknadsnr.: 200611223 
(220) Inndato: 2006.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Euro Transport AS, Risløkkveien 2, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring 
av varer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238399 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200601580 
(220) Inndato: 2006.02.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Palm Trademark Holding Company LLC, 950 Maude 
Avenue, CA94085 SUNNYVALE, US 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Vitenskapelige, fotografiske, 

kinematografske, optiske og elektroniske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter for 
undervisning; apparater for opptak, over-føring og 
gjengivelse av data, tekst, grafikk, lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater, plater og 
disketter for opptak; regnemaskiner, databehandlings-
utstyr; computere; computer hardware; personlige 
digitale assistenter; mobile computere; håndholdte 
computere; elektroniske notatblokker; computer minner; 
computer lagrings hardware; kretskort; integrerte 
kretser; halvledere; computer tastebord; 
inndatakretskort; innenheter; lagringsenheter; computer 
skjermer; e-bøker; e-bok skjermer; GPS-mottakere; 
sendere; radioer; skannere; printere; batteriladere; 
energiomformere; computerkabler; elektriske 
grensesnitt; computerpenner; kommunikasjons 
hardware; computer periferiutstyr; telekommunikasjons 
hardware; telefoner; mobiltelefoner; personsøkere; 
audiospillere; videospillere; multimediaspillere; 
mottakere; transceivere (kombinert mottaker/sender); 
opptakerapparater; kameraer; computer software; 
computerkommunikasjonssoftware; 
telekommunikasjonssoftware; computer bæreetuier; 
tilbehør, deler og etuier for alle de forannevnte varer; 
nedlastbare elektroniske eller digitale publikasjoner. 
 
16 Trykksaker; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); penner; 
blyanter; posisjonspekere; skrive-saker; bordstativer og 
holdere for skrivesaker; skrivesaker og papirvarer.   
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljsalg 
vedrørende computere, databehandlingsprodukter, 
kommunikasjons-produkter, og undervisningsmateriell 
og tilbehør, slike tjenester fremskaffet personlig, via 
telefon, post, Internet, eller kommunikasjonsnettverk; 
organisering og ledelse av live- eller elektroniske 
handelsutstillinger og -messer; tilveiebringe nettsteder 
inneholdende informasjon og linker til andre nettsteder 
vedrørende annonse- og reklame-virksomhet eller 
forretninger; forretningshenvisningstjenester, nemlig 
annonsering av varer for andre ved felles 
markedsføring og reklameinnsats. 
 
37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

computere, computer hardware, kommunikasjons 
hardware og computer periferiutstyr.   
 
38 Kommunikasjons- og 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe nettsteder 
inneholdende informasjon og linker til andre nettsteder 
vedrørende kommunikasjon eller telekommunikasjon.   
 
41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; utgivelsestjenester; tilveiebringe 
nettsteder inneholdende innformasjon og linker til andre 
nettsteder vedrørende under-holdning eller utdannelse; 
underholdningstjenester.   
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning, konsultasjoner og design relatert til dette; 
design og utvikling av computer hardware og software; 
computer-tjenester; tilveiebringe søkemotorer; 
vertstjenester for websider; tilveiebringe nettsteder; 
tjenester utført av en applikasjonstjenesteleverandør; 
tilveiebringe nettsteder inneholdende informasjon og 
linker til andre nettsteder vedrørende computere, 
databehandling, og et bredt utvalg av områder av 
generell interesse; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av computer software og 
telekommunikasjonssoftware. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238401 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200610749 
(220) Inndato: 2006.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAVANGER ASSESSMENT 
CENTER - SAC 

(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mosaique AS, Verksgata 62, 4013 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Headhunting; personellrekruttering; 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; arbeidsformidling; hyrekontor; 
konsultasjoner i personalspørsmål; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
bedriftsundersøkelser; markedsundersøkelser; 
administrasjon av dataarkiver; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
datasøk i datafiler, for andre; kvalitetskontroll i 
forbindelse med headhunting, personellrekruttering og 
personellutvelgelse i form av dokumenterte rutiner og 
referansesjekk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238402 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200610750 
(220) Inndato: 2006.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUROPEAN ASSESSMENT 
CENTER - EAC 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mosaique AS, Verksgata 62, 4013 STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 35 Headhunting; personellrekruttering; 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; arbeidsformidling; hyrekontor; 
konsultasjoner i personalspørsmål; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
bedriftsundersøkelser; markedsundersøkelser; 
administrasjon av dataarkiver; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
datasøk i datafiler, for andre; kvalitetskontroll i 
forbindelse med headhunting, personellrekruttering og 
personellutvelgelse i form av dokumenterte rutiner og 
referansesjekk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238404 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200601067 
(220) Inndato: 2006.02.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUDAKI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hall's Systemer, Trekanten 24, 3946 PORSGRUNN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motorkjøretøyer 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238405 
(151) Reg.dato.: 2007.03.19 
(210) Søknadsnr.: 200612034 
(220) Inndato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIFFANY & CO. 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tiffany and Co, 727 Fifth Avenue, NY10022 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, solbriller, 

kjeder og snorer til briller, forstørrelsesglass, 
kaleidoskop, kalkulator, kompass, kikkerter og 
monokler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238406 
(151) Reg.dato.: 2007.03.19 
(210) Søknadsnr.: 200612036 
(220) Inndato: 2006.10.26 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLANNJA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Plannja AB, Malmhamnen, 95188 LULEÅ, SE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Uedle metaller og deres legeringer; 
tynnplater, bygningsmateriale og bygningselementer av 
metall, særskilt bygningsmateriale av tynnplater, artikler 
av tynnplater, ikke opptatt i andre klasser, byggpaneler 
av metall, byggplater, plater og materialer av metall, 
rammeverk av metall, stolper av metall, 
takbekledninger av metall, takbelegg av metall, 
takpanner av metall, takavvanningsdeler av metall, 
takrenner av metall, nedløpsrør av metall, takkassetter 
av metall, veggkassetter av metall, veggelementer av 
metall, bjelkelagskassetter av metall; deler og tilbehør 
for forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238407 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200508901 
(220) Inndato: 2005.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Sentrum, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 37 Reparasjon, rens og vasking av klær. 
 
39 Henting og levering av klær. 
 
43 Utleie av gulmatter og mopper. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238408 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200604011 
(220) Inndato: 2006.04.18 
(300) Søknadsprioritet 2005.10.19 SE 0507757 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEDICATE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dedicate AB, Box 2237, 40314 GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Oppblåsbare reklamegjenstander. 

 
35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av 
annonse- og reklamemateriell; datamaskinbasert 
forretnings-reklame; publisering av annonse- og 
reklamemateriell on-line; reproduksjon av 
reklamemateriell; reklame; tv-reklamevirksomhet; 
reklamebyråer; arrangement av utstillinger for 
kommersielt eller reklameformål; arrangement av 
messer for kommersielt eller reklameformål; 
arrangement av distribusjon av reklamemateriell; 
publisering av reklametekster; detaljistsalgstjenester 
vedrørende klær, fottøy og hodeplagg; 
detaljistsalgstjenester vedrørende kolonialvarer; 
detaljistsalgstjenester vedrørende datamaskiner, 
datamaskinprogramvare og databehandlingsutstyr; 
detaljistsalgstjenester vedrørende biler, 
detaljistsalgstjenester vedrørende kjøretøyer, tilbehør 
og reservedeler til kjøretøyer; detaljistsalgstjenester 
vedrørende møbler; bokføringstjenester; 
telefonsvarertjenester; datamaskinbaserte 
forretningsinformasjonstjenester; datamaskinbaserte 
informasjonstjenester til bedrifters 
lønnsomhetsvurdering; faglige virksomhetstjenester for 
kommersielle formål; kommersielle 
informasjonstjenester via adkomst til databaser, 
konsultasjonstjenester vedrørende PR-innrettet 
bearbeidelse av internasjonale massemedia; public-
relationstjenester; rådgivningstjenester for 
foretningsledelse; markedsundersøkelsestjenester; 
omlokaliseringstjenester vedrørende bedrifter; 
salgsfremmende tjenester; sekretærtjenester, 
telefonsvartjenester; tekstbehandlingstjenester; innkjøp 
av varer og tjenester for annens regning; 
nyhetsklippingstjenester; forretningsrådgivende 
tjenester vedrørende franchising omfattende 
markedsføringsrådgivning; forretningsrådgivende 
tjenester vedrørende franchising omfattende 
markedsføring; forretningsrådgivningstjenester relatert 
til valg av datamaskiner; forretnings-utvikling 
vedrørende arbeidsrett, produkter og tjenester; 
annonse- og reklametjenester on-line; automatiske 
bokføringstjenester; automatiske revisjonstjenester; 
kontortjenester; detaljistsalgstjenester vedrørende 
apparater for gjengivelse av lyd og bilder; utleie av 
helsevernpersonell i hjemmet. 
 
36 Monetære tjenester; lånegarantitjenester 
vedrørende ulykkesforsikringer; aktuartjenester; 
forsikringsgaranttjenester; tjenester vedrørende 
kausjon; kausjonisttjenester; finansieringstjenester; 
brannforsikringsgaranttjenester; 
sykeforsikringsgaranttjenester; 
sjøforsikringsgaranttjenester; 
livsforsikringsgaranttjenester; kreditkorttjenester; 
betalingskorttjenester; pensjons-utbetalingstjenester; 
firmalikvidering/avviklingstjenester (finansielle); 
datamaskinbaserte finanstjenester; finansielle 
informasjonstjenester med hjelp av tilgang til en 
database; finansielle mellomhånds/meglertjenester; 
finansielle tjenester relatert til leasing av fly; 
helseforsikrings-tjenester relatert til kjørelærere; helse-
forsikringstjenester relatert til reiseledere; 

meglertjenester vedrørende detaljhandel; 
meglertjenester vedrørende handel med obligasjoner; 
meglertjenester vedrørende gjeldsbrev; private 
helseforsikringstjenester. 
 
37 Konstruksjons-, anleggs- eller 
bygningstjenester; tapetserertjenester; gipsmurer-
tjenester og stukkaturtjenester; fernisstjenester; 
gatebeleggningstjenester; taklegningstjenester; 
lokalpleietjenester; saneringstjenester i form av 
fasadebehandling av bygninger angrepet av salt; 
installasjonstjenester. 
 
38 Personsøkertjenester (radio-, telefon-, eller 
annen elektronisk kommunikasjon); elektroniske 
oppslags-tavletjenester (telekommunikasjonstjenester); 
telekonferansetjenester; tilgangstjenester til 
telekommunikasjonsnettverk; digitale 
overføringstjenester og sendingstjenester via Internet; 
internetleveradør-tjenester, nemlig utleie av tilgang til 
nettverk; IP-kommunikasjonstjenester (Internet 
Protocol); kommunikasjonstjenester for tilgang til 
databaser; kommunikasjonstjenester utført av 
alarmsentraler; multimedia meddelelsestjenester; 
nettleverandørtjenester, nemlig utleie av tilgang til 
nettverk; telekommunikasjon nemlig mobile interaktive 
tjenester; telekommunikasjons-tjenester for tilgang til 
databaser; tjenester vedrørende tilgang til 
datanettverk/Internet; tjenester vedrørende elektronisk 
post; WAP-kommunikasjonstjenester. 
 
40 Fotografisk filmfremkalling; fotografisk 
reproduksjon; reproduksjon av fotografiske bilder; 
overføring av fotografisk film og kinofilm til videobånd, 
smedtjenester; fresetjenester; fargingstjenester; 
broderingstjenester; raffineringstjenester; 
finslipingstjenester; tannteknikertjenester; 
fargesepareringstjenester for andre; 
fotosettingstjenester; skomakertjenester; 
sveisetjenester. 
 
41 Publisering av tekster (ikke reklametekster); 
teksting av film, artisttjenester; instruksjonstjenester; 
utdanningstjenester; orkestertjenester; mobile 
lånebibliotektjenester; diskotektjenester; 
eksaminatortjenester; ferieanleggstjenester 
(underholdning); innspilningsstudio-tjenester; 
idrettsleirtjenester; arrangement av teater- og andre 
fornøyelsesforestillinger (impressario-tjenester); 
manusforfattertjenester; spilletjenester on-line (via 
datanettverk); karaoketjenester; digitale 
bildehåndteringstjenester; musikkomposisjons-
tjenester; nyhetsreportasjetjenester; 
oversettelsestjenester; 
helsebevarende/sykdomsforebyggende tjenester 
(instruksjon/informasjon); forfattertjenester; 
helseklubbtjenester (kondisjon); 
lydproduksjonstjenester; lydteknikertjenester; 
lyssettingstjenester; musikkomposisjonstjenester; 
personlige introduksjonstjenester via datamaskiner 
(utdanning); redigeringstjenester for dataprogrammer; 
selgertrenings-tjenester, tjenester vedrørende 
interaktive spill; tjenester for implementering av 
utdanningsprosedyrer; tjenester for implementering av 
utlæringsprosedyrer; treningstjenester relatert til 
arbeidsterapeutisk helse; treningstjenester relatert til 
helse og sikkerhet; utdanningstjenester relatert til 
religiøs utvikling; utdanningstjenester relatert til 
spirituell utvikling; utdanningstjenester ved ferieanlegg; 
utdanningstjenester ved turistanlegg; produksjon av 
kinoreklame; produksjon av lydinnspilninger for 
reklameformål; produksjon av videoinnspilninger for 
reklameformål; produksjon av radioreklameinnslag; 
radioreklamevirksomhet; produksjon av tv-
reklameinnslag; arrangement av konkurranser i 
reklame- eller salgsfremmende hensikt; arrangement 
av konkurranser for reklameformål. 
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42 Redigering av tekster; grafisk formgivning; 
kjemi-tjenester; juridiske tjenester; ingeniørtjenester; 
fysikkvitenskapelige forskningstjenester; 
meglingstjenester; konsulenttjenester vedrørende 
miljøvern-, besiktnings- og inspeksjonstjenester; 
overvåkningstjenester vedrørende immateriellrettslige 
rettigheter; utleie av plass på web-servere/websider 
(webhotelltjenester); analytiske tjenester relatert til 
utvikling av oljefelt; analytiske tjenester vedrørende 
datamaskiner; analytiske tjenester vedrørende 
dataprogrammer; tilpasning av programmer og 
systemer i form av installasjoner; konsultasjoner og 
supporttjenester; overvåkning av jaktrett for grunneiere 
og jaktretthavere (juridiske tjenester); biologiske 
utviklingstjenester; datamaskindesigntjenester; 
datamaskinbaserte designtjenester; 
datakonsulenttjenester; datamaskin-støttede 
designtjenester relatert til arkitektur; 
datamaskinstøttede ingeniørdesigntjenester; 
datamaskinstøttede designtjenester relatert til 
byggeprosjekter; datamaskinstøttede 
diagnostikktestingstjenester; designtjenester relatert til 
reproduksjon av dokumenter, illustratørtjenester; 
informasjonstjenester relatert til applikasjoner av 
datasystemer; ingeniørtjenester relatert til 
dataprogrammering; juridiske tjenester relatert til 
oppsetting av overdragelsesdokumenter; 
kalibrering/justeringstjenester av dataprogrammer; 
konsultasjonstjenester vedrørende franchising i form av 
lisensiering og juridisk rådgivning; 
konsultasjonstjenester relatert til datasystemer; 
konsultasjonstjenester relatert til datasikkerhet; 
konsultasjonstjenester relatert til forskning innen 
utvikling av dentale produkter; konsultasjons-tjenester 
relatert til forskning innen utvikling av kirurgiske 
produkter; konsulenttjenester vedrørende 
datamaskinvare; laboratorietjenester; layout-tjenester; 
politiske foreningstjenester i form av juridiske tjenester; 
reproduksjonstjenester; rådgivende tjenester relatert til 
sikkerhet av produkter; rådgivningstjenester relatert til 
datamaskinprogramvare; tidsdelingstjenester av 
datamaskiner; vitenskapelige og teknologiske tjenester 
og dertil relatert forskning og design; vitenskaplige og 
tekniske tjenester; vitenskapelige tjenester; 
teknologiske tjenester; industrielle analyser og 
forskningstjenester; industrielle forskningstjenester. 
 
43 Coctailbar-tjenester; bestilling av 
cateringstjenester; cateringstjenester for sykehus; 
cateringstjenester for tillaging av mat; 
cateringstjenester for tilveiebringelse av mat; 
cateringstjenester via organisasjoner; mobile 
cateringstjenester; reservasjonstjenester vedrørende 
losji (selvbetjenings-ferieleiligheter); rådgivende 
tjenester relatert til catering. 
 
44 Landskapsarkitekttjenester; optikertjenester; 
blodbanktjenester; jordmortjenester; sykepleier-
tjenester; psykologtjenester; aromaterapitjenester; 
tjenester vedrørende kunstig befruktning; 
prøverørsbefruktningstjenester; alternativmedisinske 
tjenester; arkitekttjenester relatert til utvikling av land og 
arealer; blodtesttjenester; helsehjemtjenester 
(medisinske); helseklinikk-tjenester; 
helsevernkonsultasjonstjenester (medisinske); 
informasjonstjenester relatert til helsevern; 
informasjonstjenester relatert til veterinærfarmasøytisk 
industri; konsultasjons-tjenester relatert til helse og 
sikkerhet; konsultasjonstjenester relatert til helsevern; 
konsultasjonstjenester relatert til medisinsk helsevern; 
konsulenttjenester vedrørende forbedring av 
arbeidsmiljø; kursted-tjenester (medisinske); 
legesekretærtjenester; mikrobiologiske diagnostikk-
tjenester; rådgivningstjenester relatert til helse; 
skjønnhetssalongtjenester; skjønnhetsterapeut-
tjenester; solarietjenester; vaksinasjonstjenster; 
veterinære laboratorietjenester; veterinære 
rådgivningstjenester; veterinære tjenester; medisinske 

tjenester; tjenester innen jordbruk, hagestell og 
skogbruk; tjenester innen jordbruk; tjenester innen 
hagestell; tjenester innen skogbruk. 
 
45 Personlige og sosiale tjenester utført av 
andre for å tilfredsstille andres individuelle behov; 
sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og individer; 
eskortetjenester; kontaktformidlings-tjenester; 
overvåkningstjenester; adopsjonsbyrå-tjenester; 
balsameringstjenester; datamaskinbaserte 
sikkerhetstjenester for bedriftsetablering; 
datamaskinbaserte sikkerhetstjenester for private 
organisasjoner; datamaskinbaserte sikkerhets-tjenester 
for bedriftsorganisasjoner; datamaskin-baserte 
sikkerhetstjenester for husholdnings-etablering; 
flysikkerhetstjenester; identifikasjons-tjenester; 
konsultasjonstjenester relatert til sikkerhet; 
misjonstjenester; rådgivningstjenester relatert til 
brannsikkerhet; utdeling av mat til sultende og hjemløse 
(sosiale tjenester). 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238409 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610768 
(220) Inndato: 2006.10.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARIBEZ 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Schweppes International Ltd, 7 Albemarle Street, 
W1S4HQ LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238410 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200611682 
(220) Inndato: 2006.10.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KREAKIT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Midttuns Verden, Kon Tiki-Svingen 1, 4019 
STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238411 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200604642 
(220) Inndato: 2006.05.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sea-Cargo AS, Postboks 353, 5853 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 39 Transportvirksomhet herunder sjøtransport. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 238412 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200607744 
(220) Inndato: 2006.07.25 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEGA MEGA DRIVE 
COLLECTION 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 144-0043 
TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Hjemmevideospill, programvare, 

spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner, 
spillprogrammer for PC'er, computerspillprogrammer, 
spillprogrammer for mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238413 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200605213 
(220) Inndato: 2006.05.18 
(300) Søknadsprioritet 2006.01.04 US 78/784,552 
(540) Gjengivelse av merket: 

KEMET CHARGED 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 KRC Trade Corp, 28358 Kemet Way, SC29681 
SIMPSONVILLE, US 

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

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

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238414 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200606785 
(220) Inndato: 2006.06.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Skydda Protecting People Europe AB, 52385 
ULRICEHAMN, SE 

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

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

 9 Beskyttelsesutrustning for personlig bruk 
inkludert hodebeskyttelse, i form av 
beskyttelseshjelmer, støtbeskyttende luer; hørselsvern i 
form av ørepropper med eller uten bøyle, 
hørselsbeskyttende hetter med eller uten innebygd 
elektronikk; øyebeskyttere i form av beskyttelsesbriller, 
solbriller, øyebeskyttelsesskjold og 
øyebeskyttelsesskjermer; pustemasker i form av  
beskyttelsesmasker, korttidsmasker, hel- og 
halvmasker; deler og tilbehør til forannevnte varer. 
 
10 Hørselsvern inkludert ørepropper med eller 
uten bøyle, hørselsbeskyttende hetter med eller uten 
innebygd elektronikk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238415 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200608600 
(220) Inndato: 2006.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 
CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Ferske bananer. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238416 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200608601 
(220) Inndato: 2006.08.11 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 
CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Fruktjuice. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238417 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200608713 
(220) Inndato: 2006.08.18 
(300) Søknadsprioritet 2006.03.10 US 78/834,515 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alibaba.com Corp, P O Box 847 GRAND CAYMAN, KY

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsstudier og - undersøkelser, samt 
forretningskonsultasjonstjenester; forretningstjenester, 
nemlig tilrettelegging for transaksjon og gjennomføring 
av forretninger og handel via lokale og globale 
datanettverk ved lokalisering og tilveiebringelse av 
henvisninger for levering av et bredt utvalg av 
forretnings- og forbrukerprodukter og forretnings- og 
forbrukertjenester; formidling av informasjon 
vedrørende andres varer og tjenester via lokale og 
globale datanettverk; tilveiebringelse av en fortegnelse 
eller et register over tredjeparts nettsteder for å 
tilrettelegge for forretningstransaksjoner; drift og ledelse 
av online markedsplasser for kjøpere og selgere av 
varer og/eller tjenester. 
 
38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av 
flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk for 
overføring og formidling av et bredt utvalg av 
informasjon; kommunikasjonstjenester, nemlig 
tekstbaserte og numeriske baserte online digitale 
beskjed- og meldingsformidlingstjenester; elektronisk 
overføring av data og dokumenter mellom 
datamaskinbrukere; overføring av informasjon via 
datakommunikasjon for bistand ved beslutningstaking; 
overføring av informasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; overføring av informasjon via 
videokommunikasjonssystemer; 
webkonferansetjenester; tekstmeldingsformidling for å 
etablere virtuelle samtalefora (chatrooms); 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for 
oppslag, publisering og overføring av beskjeder og 
meldinger blant og mellom datamaskinbrukere 
vedrørende produkter, tjenester, forretningsledetråder 
og forretningsmuligheter; tilveiebringelse av 
elektroniske posttjenester og videreformidlingstjenester 
for elektronisk post; kommunikasjonstjenester, nemlig 
overføring av direktesendt (live) kontinuerlig overført 
(streamet) lyd og bilde via datamaskiner og 
datanettverk, samt via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted 
på et globalt datanettverk hvor tredjeparter kan tilby og 
hente varer og tjenester, plassere, fastslå status for og 
oppfylle forretningsledetråder og ordre, inngå kontrakter 
og gjennomføre forretninger. 
 
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; juridiske tjenester; 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASPtjenester), 
nemlig vertskapstjenester (hosting) for andre av 
dataapplikasjonssoftware og gjenfinning, innhenting og 
tilbakelasting av informasjon fra databaser og 
datanettverk; tilveiebringelse av informasjon etter 
spesifikk forespørsel fra sluttbrukere ved hjelp av 
telefonnettverk eller globalt datanettverk; 
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spesialtilpasset søking av og i computerdatabaser og 
websider. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238418 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200608708 
(220) Inndato: 2006.08.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULSTEIN IAS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA, 6067 
ULSTEINVIK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Antenner, computer periferiutstyr, 

databehandlingsapparater og -innretninger, 
datamaskiner, innregistrerte programmer for 
datamaskiner, elektriske installasjoner for fjernstyring 
av industrioperasjoner, elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler, forsterkere, rør- eller 
radioforsterkere, høyfrekvensapparater, 
koplingsenheter (databehandlingsutstyr), lesere 
(databehandlingsutstyr), radiomaster, modemer, 
monitor som datamaskinvare, audio- og 
videomottakerapparater, elektriske måleapparater, 
måleinstrumenter, nautiske apparater og instrumenter 
herunder navigasjonsutstyr, operative programmer, 
innregistrerte for datamaskiner, optisk fiber (ledetråder 
for lysstråler), optiske apparater og instrumenter, 
overvåkningsprogrammer for datamaskiner, printere, 
programvarer (innregistrerte EDB programmer), 
prosessorer, radarer, radioapparater, radioapparater for 
skip, radiotelefonapparater, sendeapparater 
(telekommunikasjon), sendeapparater for elektroniske 
signaler, fotoceller , tekstbehandlingsmaskiner, 
telefonapparater, elektriske kabler, 
telefonsendeapparater, transmitter 
(telekommunikasjon), trykte kretser; 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; 
brannslukningsapparater. 
 
37 Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater, datautstyr, audio og video utstyr, telefoni og 
radiokommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, 
skipsradarer, datanettverk og dataperiferiutstyr. 
 
42 Ingeniørtjenester i form av rådgivning 
angående tekniske installasjoner, 
kommunikasjonsutstyr, datautstyr og datanettverk, 
navigasjonsutstyr og skipsradarer og audiovisuellt 
utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238419 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200605421 
(220) Inndato: 2006.05.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

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

bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel. 
 
44 Utleie av jordbruksutstyr; rådgivning og 
veiledning innen landbruk, hagebruk og skogbruk 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238420 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200605912 
(220) Inndato: 2006.06.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALMIGO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 
STOREBØ, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Protein og kostholdstilskudd for 

ernæringsformål; spiselige oljer og fett. 
 
31 Dyre- og fiskefor. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238421 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200603988 
(220) Inndato: 2006.04.12 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROCKWELL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Positec Group Ltd, Level 28 Three Pacific Place, 1 
Queen's Road East, HK 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Maskindrevne verktøy for bolig eller fagbruk, 

nemlig boremaskiner, driller, søyleboremaskiner, 
slagborer, skruetrekkere, skrunøkler, hammere, 
slipemaskiner, platekutter, dreiebenker, 
pussemaskiner, sager, kuttere, gresstrimmere, 
hekktrimmere, gressklippere, blåsemaskiner, 
riveapparater, høytrykksspylere, rundsakser, 
poleringsmaskiner, bonemaskiner, graveringsmaskiner, 
håndoverfresere, høvelmaskiner, snekkermaskiner, 
støvsugere, luftkompressorer, varmluftpistoler, 
varmlimpistoler, sprøytepistoler for maling, 
naglepistoler, slipemaskiner, heftepistoler; elektriske 
loddemaskiner for bolig eller fagbruk, nemlig 
strålepumper, undervannspumper, fontenepumper, 
sentrifugeringspumper; generatorer for bolig eller 
fagbruk; tilbehør til maskinverktøy for bolig eller 
fagbruk, nemlig bits til borr, bits til fresermaskiner, bits 
til skrutrekkere, sagblader, slipesteiner, sllipeskiver, 
skjæreskiver, pusseplater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238422 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200612372 
(220) Inndato: 2006.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACE EUROPE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ACE Ltd, ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 
Avenue, 08 HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238423 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200504784 
(220) Inndato: 2005.05.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRYGG-HANSA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag, 10626 
STOCKHOLM, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikringsvirksomhet og finansiell 

virksomhet, samt informasjon vedrørende nevnte 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238424 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200611222 
(220) Inndato: 2006.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Esprit International, 1370 Broadway, NY10012 NEW 
YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Klær, fottøy og hodeplagg; klær for menn, 
kvinner og barn; ytterklær; festklær; bekvemme klær; 
fritidsklær; sportsklær; vanntette klær; regntøy; dresser, 
vester, kåper/frakker, ytterfrakker, parkaser, jakker, 
vester, vindjakker, topper, bluser, skjorter, t-skjorter, 
poloskjorter, treningsgensere, sportsskjorter, 
golfskjorter, rugbyskjorter, tunikaer, blondetopper, 
joggedresser, snødresser, strikkevarer/trikotasje, jersey 
(klær), gensere, pullovere, cardigan, benklær, jeans, 
bukser, slacks, treningsbukser, shorts, kjoler, skjørt, 
bukseskjørt, sokker, leggvarmere, strømper, 
strømpebukser; nattøy, pyjamas, nattskjorter, 
nattkjoler/nattdrakter, morgenkåper; badekåper; 
badetøy, badedrakter, badebukser, strandklær; 
trikotasje; dameundertøy, brystholdere, dametruser, 
underkjoler/underskjørt; undertøy; drakter; uniformer; 
kitler; skjerf, peleriner/skulderslag, sjal; hatter, luer 
(caps), alpeluer, solskjermer; ørevarmere; slips; 
hansker (bekledning); belter (bekledning); svettebånd, 
hodebånd (bekledning), mansjetter/svettebånd; 
bukseseler; fottøy for vanlig bruk og for sport, støvler, 
joggesko, mokasiner, sko, fritidssko, sandaler, tøfler; 
sko og fottøy for golf. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238425 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200506247 
(220) Inndato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aldo Group International AG, Lindenstrasse 8, 6340 

BAAR, CH 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 18 Lær og lærimitasjoner, og varer laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig 
kofferter, reisebager, skolebager, mapper, 
dokumentvesker, porteføljemapper, ransler, 
skolevesker, skuldervesker, handlevesker, reisevesker, 
skipssekker og ryggsekker, klesbager og bager for 
klesantrekk, passetuier, skrivemapper, håndvesker og 
bager, portemonéer, punger, myntpunger, nøkkeletuier 
og punger, dokumentmapper, attachévesker og 
stresskofferter, lommebøker og seddelbøker, små 
vesker, kredittkortetuier, paraplyer. 
 
25 Klær, fottøy, og hodeplagg for menn kvinner 
og barn samt motetilbehør og deler i form av skjerf, 
halstørklær, belter, krager, pelskrager. 
 
35 Drift av detaljhandel eller av avdelinger i 
butikker, varehus eller forretninger som selger fottøy, 
tilbehør til fottøy, pleieprodukter for fottøy, klær, 
lærantrekk, motetilbehør for menn kvinner og barn samt 
bagasjeartikler, håndbager og lommebøker, 
seddelbøker og små vesker. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238426 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200612373 
(220) Inndato: 2006.11.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DELTATHERM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 KCI Licensing Inc, 8023 Vantage Drive, TX78230 SAN 
ANTONIO, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 10 Medisinske apparater til bruk for styring av 

kroppstemeratur. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 238427 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610197 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 
LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Forsikrings- og investeringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238428 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610198 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
forretninger med fast eiendom; pensjonsforsikring, 
pensjonsutbetalingstjenester, pensjonsinvesteringer, 
pensjonssparing, samt sparing og investeringer; 
rådgivning og konsulentbistand i finansielle spørsmål, i 
sparings- og pensjonsforsikringsspørsmål samt 
vedrørende investeringer, pensjonstjenester, 
informasjon vedrørende spareprodukter, 
fondsinvesteringer, aksje- og aksjefondsinvesteringer, 
kapitalinvesteringer og vedrørende pensjon og 
pensjonsforsikringer og -produkter samt finansiell 
ledelse og rådgivning relatert til dette; veiledning i 
skattespørsmål; bankforretninger, bankvirksomhet, 
banktjenester, bankevalueringer, nettbanktjenester, 
sparebankvirksomhet og finansielle vurderinger; 
fondsopprettelse, fondsinvesteringer og 
kapitalinvesteringer; investeringstjenester, 
investeringsbankvirksomhet, investering og sparing av 
kapital, fonds- og aksjefondssparing og - investering, 
valutainvestering, investeringsrådgivning, samt 
rådgivning relatert til alle foran nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238429 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610200 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 
LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

forretninger med fast eiendom; pensjonsforsikring, 
pensjonsutbetalingstjenester, pensjonsinvesteringer, 
pensjonssparing, samt sparing og investeringer; 
rådgivning og konsulentbistand i finansielle spørsmål, i 
sparings- og pensjonsforsikringsspørsmål samt 
vedrørende investeringer; pensjonstjenester, 
informasjon vedrørende spareprodukter, 
fondsinvesteringer, aksje- og aksjefondsinvesteringer, 
kapitalinvesteringer og vedrørende pensjon og 
pensjonsforsikringer og -produkter samt finansiell 
ledelse og rådgivning relatert til dette; veiledning i 
skattespørsmål; bankforretninger, bankvirksomhet, 
banktjenester, bankevalueringer, nettbanktjenester, 
sparebankvirksomhet og finansielle vurderinger; 
fondsopprettelse, fondsinvesteringer og 
kapitalinvesteringer, investeringstjenester, 
investeringsbankvirksomhet, investering og sparing av 
kapital, fonds- og aksjefondssparing og - investering, 
valutainvestering, investeringsrådgivning, samt 
rådgivning relatert til alle foran nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238430 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610201 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 
LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

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

forretninger med fast eiendom; pensjonsforsikring, 
pensjonsutbetalingstjenester, pensjonsinvesteringer, 
pensjonssparing, samt sparing og investeringer; 
rådgivning og konsulentbistand i finansielle spørsmål, i 
sparings- og pensjonsforsikringsspørsmål samt 
vedrørende investeringer; pensjonstjenester, 
informasjon vedrørende spareprodukter, 
fondsinvesteringer, aksje- og aksjefondsinvesteringer, 
kapitalinvesteringer og vedrørende pensjon og 
pensjonsforsikringer og -produkter samt finansiell 
ledelse og rådgivning relatert til dette; veiledning i 
skattespørsmål; bankforretninger, bankvirksomhet, 
banktjenester, bankevalueringer, nettbanktjenester, 
sparebankvirksomhet og finansielle vurderinger, 
fondsopprettelse, fondsinvesteringer og 
kapitalinvesteringer; investeringstjenester, 
investeringsbankvirksomhet, investering og sparing av 
kapital, fonds- og aksjefondssparing og - investering, 
valutainvestering, investeringsrådgivning, samt 
rådgivningsrelatert til alle foran nevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238431 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610202 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 
LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Banktjenester og bankvirksomhet, 

telefonbank- og nettbanktjenester og -virksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238432 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200610203 
(220) Inndato: 2006.09.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 
LYSAKER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Banktjenester og bankvirksomhet, 

telefonbank- og nettbanktjenester og -virksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 238433 
(151) Reg.dato.: 2007.03.20 
(210) Søknadsnr.: 200606783 
(220) Inndato: 2006.06.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Focus Security AS, Hangarveien 3A, 3241 

SANDEFJORD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 45 Overvåkning av alarmer, 
konsulentvirksomhet ved sikkerhetsspørsmål. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238434 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200607103 
(220) Inndato: 2006.07.10 
(300) Søknadsprioritet 2006.04.14 US 78/861,891 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRAVELPORT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Travelport Inc, 7 Sylvan Way, NJ07054 PARSIPPANY, 
US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Datamaskiner, dataprogramvare, 

dataprosessorer, datamonitorer, dataprintere og deler 
dertil; dataprogramvare for bruk i reiseindustrien, 
nettverkssammenkoblinger, reise og 
forretningsutgiftsregnskap og rapportering; 
dataprogrammer for bruk i forbindelse med reiser, 
transport, reise- og underholdningsreservering og 
bookingtjenester, bilutleie, tilgang til databaser, 
interaktive fremvisninger, samtidstilgang til 
reservasjons- og bookingdatabaser, 
markedsføringsdata, reiseledelse, kontroll og ledelse 
vedrørende lagerbeholdning, markedsundersøkelser for 
reiseindustrien, bookinglister, markedsføring, on-line 
informasjonslagring og gjeninnhenting, kontor- og 
forretningsledelse innen reiselivsområdet, 
billettutstedelse, reservasjon av hotell og innkvartering 
samt tilveiebringelse av opplysninger om slike; 
elektroniske kart og reisebeskrivelser; 
datastøtteprogrammer og dataprogrammer til bruk for 
reiselivsindustrien og reisebyråer for å tilrettelegge 
transportarrangement for kunder, regnskapsark, 
regnskap, tekstbehandling og 
forretningsledelsesapplikasjoner; modem og 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
dataprogrammer og datasoftware for 
forretningsutgiftsrapportering. 
 
16 Periodiske publikasjoner, 
instruksjonsmanualer; datamanualer; trykksaker; trykte 
publikasjoner i relasjon til data, datasystemer, 
datarelaterte varer, datarelaterte tjenester, reise og 
underholdning; operasjons- og brukermanualer; 
instruksjons- og opplæringsmateriale; bøker; 
datautskrifter; nyhetsblad; tidsskrifter og aviser. 
 
35 Tilveiebringelse av kontor- og 
forretningsledelsestjenester, informasjonsinnhenting, 
lagring og gjeninnhentingstjenester innen 
reiselivsområde for andre; elektronisk innsamling, 
prosessering og distribusjonstjenester for data, bilder 
og elektroniske beskjeder; elektroniske on-line 
informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
annonse- og forretningsinformasjon i relasjon til reiser, 
turisme og underholdning gjennom en 
computerdatabase; reklame- og promoteringstjenester 
via datakommunikasjonsdatabaser for hotell, motell, 
hotellkjeder, flyselskap, cruiserederier, bilutleiefirma og 
andre tjenesteleverandører innen reiselivsindustrien; 
on-line direkte elektronisk markedsføringstjenester for 
hoteller, motell, flyselskap, cruiserederier, bilutleiefirma 
og andre tjenesteleverandører innen reiselivsindustrien, 
samtlige forannevnte tjenester for andre. 
 
38 Telekommunikasjonstjenester i relasjon til 
overføring av data, elektronisk 
dataoverføringstjenester, nettverkstjenester, alle i 
relasjon til et databasert 
informasjonsinnhentingssystem; 
kommunikasjonstjenester i relasjon til frembringelse av 
online elektroniske database overføringsutrustninger for 
kommunikasjon og distribusjon av informasjon, bilder 
og elektroniske beskjeder via en database; 
datakommunikasjon og tjenester i relasjon til 
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elektroniske oppslagstavler. 
 
39 Booking og reservasjon av bilutleie; transport 
og reisetjenester; booking og reservasjonstjenester for 
transport og reiser; reisebyråtjenester, databasert 
reisebyråtjenester; reisereservasjon og 
billettreservasjonstjenester for andre; databasert 
reiserhåndbokstjenester for reiselivsindustrien; 
interaktiv fremvisning, reservasjon, booking, salg av 
reiser og transport. 
 
42 Dataprogrammering, tilveiebringelse av 
tilgangstid til databaser; konsultasjon og tekniske 
støttetjenester innen området databasebruk og 
utnyttelse; utleie av datamaskiner og 
datasoftwareprodukter for bruk i tilknytning til 
databaseutnyttelse; datatidsutleie, leasing av 
datautstyr, systemer, programmer og software. 
 
43 Hotell og midlertidig innkvartering, booking og 
reservasjonstjenester; interaktiv fremvisning av 
hotellrom og midlertidig innkvartering, nemlig 
fremvisning av akkomodasjon og fasiliteter. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238435 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200603505 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SC Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, WI 53404-
50 RACINE, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 

samt til sliping; lakkfjerningspreparater; voks; 
vokspreparater for bruk på behandlede og ubehandlede 
overflater; voksfjerningspreparater; avløpsåpnere; 
såper; vaskemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238436 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200603509 
(220) Inndato: 2006.04.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SC Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, WI53403-
2236 RACINE, US 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 

samt til sliping; lakkfjerningspreparater; voks; 
vokspreparater for bruk på behandlede og ubehandlede 
overflater; voksfjerningspreparater; avløpsåpnere; 
såper; vaskemidler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238437 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200505915 
(220) Inndato: 2005.06.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, 
CA91521 BURBANK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 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; etterbarberingsmidler; 
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper 
og negler; babyolje; rensetørkler til barn; badegele; 
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kosmetisk hem, 
lotion for kosmetisk bruk og pudder; munnpleiemidler, 
ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; 
tannpasta; deodoranter; kroppspudder; oljer til 
personlig bruk; kajal; øyeskygger; blyanter for øyebryn; 
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; 
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; parfymer til rom; 
parfymer til personlig bruk; hårgeleer; balsam; 
sjampoer; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; 
håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; 
lip glosser; såper; sminke; mascara; munnvann; 
preparater for behandling av negler; neglglitter; 
neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; 
krem for barbering; hudsåpe; talkumpudder; 
toalettvann; hem; fuktighetskrem; blokkrem; solkrem. 
 
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. lydbåndopptakere; 
kassettspillere; kassetter; lyddisketter; høyttalere; 
kikkerter; lydbånd; kalkulatorer; bærbart videokamera; 
CD-spillere; CD-ROM; CD-ROM drive (som del av en 
computer); CD-ROM skrivere (som del av en 
computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; 
etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; 
mobiltelefon apparater; CD spillere; CD-plater; 
computer programmer til spill; kassetter og disketter til 
computer program; computere; computer hardware; 
tastatur til computere; kontrollanordning til computere; 
mus til computere; drivere til disketter til computere; 
computer software; trådløse telefoner; dekorative 
magneter; digitale kameraer; digitale 
lydbåndopptagere; digitale videoopptagere; DVD 
spillere; DVD maskiner; DVD'er; digital versatile 
disketter; digitale videokassetter; elektroniske 
planleggingskalendere; brilleetuier; briller; 
hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; 

MP3 spillere; modem (som del av en computer); 
museunderlag; spillefilmer; personsøker; bærbare CD 
spillere; digitale planleggingskalendere; printere; 
radioer; solbriller; TV'er; videokameraer; 
videoopptagere; videospillere; videospill kassetter; 
videospill disketter; videobånd; videokassetter; 
videodisketter; videofoner; videodiskettspillere; 
walkietalkier; støtte til håndledd og armer ved bruk av 
computere.  
 
14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, 
smykker, edle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall 
(til klær); bolo slips med spisser av edelmetall; 
armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av 
edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; 
øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; 
smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av 
edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; 
halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; festenåler; 
halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; 
slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; 
klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; 
klokkeremmer; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur.  
 
16 Papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker; 
almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; 
avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og 
håndverk; autografboker; barnebøker; kulepenner; 
baseball kort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker; 
kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for 
barn; bordskåner laget av papir; myntealbum; 
tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier; 
kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av 
pair; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; 
konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller 
gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; gjestebøker; 
magasiner; kart; minnekort; modelleringsleire; 
nyhetsbrev; aviser; papir; notatbøker; papir til 
notatbøker; bilder; papir flagg; festleker av papir; 
partyhatter av papir; dekorasjoner til papirkaker; 
partydekorasjoner av papir; papirlommetørkler; papir 
partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; 
papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og 
blyant holdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant 
holdere og pennal; penner; ukeblad; fotoalbum; 
fotografier; fotokjemigrafi; bilder; bildebøker; portretter; 
postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; 
trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; 
gummistempel; byttekort; frimerkealbum; skrivesaker 
og papirvarer; klebevarer; klistremerker; kort; ugraderte 
linjaler; skrivepapir; skrivetøy. 
 
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; 
ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til 
bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemoneer; 
bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; 
håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; 
etuier for leppestifter; bagasje i form av sekker, bager 
og kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; 
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; 
paraplyer; beltevesker; seddelbøker; spaserstokker. 
 
24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og 
bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy 
til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger; 
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sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk: 
tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; 
servietter for avsminkning; flagg, ikke av papir; vimpler, 
ikke av papir; dunteppe; madrasser til krybber; 
gardiner; stofflagg; stoffvimpler; golfhåndklær; 
håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; 
husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær; putetrekk; 
potteskjulere av tekstil; dunteppe; samletepper 
(receiving blankets); silketepper; linduker; 
tøyserviettter; dekketøy, ikke av papir; tøyduker; 
servietter av tekstil (throws); håndklær; kluter; ulltepper.
 
25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko; 
halstørklær; baseballskuggelue; stranddresser; 
strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; 
tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; lærbukser; 
smekker av tøy; kåper; dresser; ørevarmere; fottøy; 
hansker; golfskjorter; Halloween dresser; hatter; 
pannebånd; hodeplagg; strømper; barnetøy; jakker; 
olabukser; gensere; skaut; gymdrakter; leggvarmere; 
votter; slips; nattskjorte; nattkåper; pyjamaser; bukser; 
strømpebukser; tennisskjorter; ponchoer; regntøy; 
kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; 
slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; 
strømper; gensere; treningsbukser; treningsskjorter; 
badedrakter; vester; strømpebukser; T-skjorter; 
undertøy; undertrøyer; svettebånd.  
 
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; kamp og sportsspill (action 
skill games); action figurer og tilbehør dertil; spillebrett; 
kortspill; aktivitetspill for barn; badminton sett; 
ballonger; basketballer; badeleker; baseballballer; 
beachballballer; erteposer; erteposedukker; brettspill; 
byggeklosser; bowlingkuler; tryllestaver som kan lage 
bobler og løsningssett; sjakkspill; lekesminke; 
julesokker; juletrepynt; samle leketøysfigurer; 
krybbemobiler; krybbeleker; sendeplater; dukker; 
dukketøy; tilbehør til dukker; lekesett til dukker; 
elektriske spill (action toys); tilbehør solgt som deler til 
kortspill; fiksredskaper; golfballer; golfhansker; 
golfballmerker; håndholdte deler til elektroniske spill; 
hockey pucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; 
drager; tryllespill; klinkekuler; leker i 
opplæringsøyemed; mekaniske leker; musikkboks 
leker; musikkleker; selskapsleker; leker til selskaper; 
festleker; spillekort; plysjleker; dukker; rulleskøyter; 
gummiballer; skatebord; fotballer; sykkeltopper; 
klemmeleker; fylte leker; bord til bordtennis; målspill; 
teddybjørner; tennisballer; action leketøysfigurer; 
lekebøtte og måkesett; lekemobiler; lekekjøretøy; 
lekemotorsykler; lekebiler; lekegyngehest; lekefigurer; 
leketøysbank; lekelastebiler; lekefrimerker; lekeklokker; 
opptrekkbare leketøy; jojoer. 
 
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; bagels; ingredienser i milkshake; 
småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av 
kornblandinger; boblegummi; kaker; kakeblandinger; 
godteri; kakepynt laget av godteri; ketsjup; kornbaserte 
snackplater; tyggegummi; sjokolader; sjokoladebaserte 
drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekter; kaker; 
maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher; 
smakstilsatte, søtede gelatin desserter; frosne 
konfekter; frosne måltider bestående av primært pasta 
eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; 
lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep; 
nudler; hvetemel; pannekaker; pannekake mikser; 
pasta; butterdeig; peanøttsmør; sirup til pannekaker; 
paier; pizza; popcorn; saltstenger; puddinger; ris; 
rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; 
krydder; tortillaer; vafler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238438 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200608864 
(220) Inndato: 2006.08.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bevi AB, Bevivägen 1, 38430 BLOMSTERMÅLA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Elektriske enfas-, trefas- og 

likestrømsmotorer, elektriske generatorer, elektriske 
start- og manøverapparater for elektriske maskiner. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238439 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200505945 
(220) Inndato: 2005.06.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BYGGTORGET 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Byggtorget  AS, Postboks 414, 9811 VADSØ, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler. 
 
8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer. 
 
19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, 
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av 
metall). 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238440 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612059 
(220) Inndato: 2006.10.27 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RENDEZ-VOUS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 V&S Vin & Sprit AB (publ), 11797 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238441 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612380 
(220) Inndato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VPCC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nec Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, 108-8001 
TOKYO, JP 

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

Grønland, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Datamaskiner og datamaskin-programvare; 
datamaskinservere; datalagringsenheter; 
dataperiferiutstyr; datamaskin- programvare som 
knytter sammen datamaskiner og periferiutstyr til et 
datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238442 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610481 
(220) Inndato: 2006.09.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Dataprogrammer innregistrert på databærere; 
modemer; mobiltelefoner; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; datamaskinprogrammer; 
datamaskinprogramvare; datamaskindata; 
publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; 
kompakt plater; optiske plater; kassetter; 
datamaskindisketter og -bånd; media for lagring av 
informasjon, data, signaler, bilder og av lyd; 
maskinleselige media, datamaskinperiferiutstyr; 
elektroniske komponenter. 
 
35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
38 Tele-, data- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert 
overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; elektronisk 
postoverføring; elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); informasjon om 
telekommunikasjon; kommunikasjon ved 
dataterminaler; mobiltelefontjenester, 
telefonsentraltjenester, telefontjenester, 
telefonkonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; utleie av telefoner, mobiltelefoner og 
telekommunikasjonsutstyr. 
 
41 Utdannelse- og opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 
 
42 Vitenskap og forskning; industriell 
analysevirksomhet; forskning og utvikling av nye 
produkter og tjenester for tredjemann, samt 
tilrettelegging av dette; design, utvikling og vedlikehold 
av datamaskiner og dataprogrammer; utleie av 
tilgangstid ved bruk av databaser; webhotell. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238443 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200608152 
(220) Inndato: 2006.08.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Øst-Telemark Media AS, Storgata 24, 3674 
NOTODDEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Fjernsynsreklame, on-line annonsering på 

datanettverk; radioreklame; reklamevirksomhet; utleie 
av annonseringstid i kommunikasjonsmedia. 
 
38 Sending av fjernsynsprogrammer, 
fjernsynssendinger, kabelfjernsynssendinger; 
mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; 
radiokringkasting; sending av radioprogram; 
radiosendinger, satelittoverføring, bakkenettoverføring. 
 
41 Produksjon av fjernsyns- og radioprogram; 
fjernsynsunderholdning; nyhetsreportasjetjenester, 
radiounderholdning. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238444 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612383 
(220) Inndato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMBION THE RNA COMPANY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ambion Inc, 2130 Woodward Street, TX78744-1832 
AUSTIN, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Molekylærbiologiske reagenser, inkludert 

enzymer og andre organiske og uorganiske kjemikaller, 
til bruk av forskere. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238445 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610882 
(220) Inndato: 2006.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 International  Fur Trade Federation, Marine House, 18-
22 Baker Street, KT138AU WEYBRIDGE, SURREY, 
GB 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Skinn; huder; pelser; pelsskinn. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238446 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610819 
(220) Inndato: 2006.10.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUBALOON 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival, Postboks 791, 3606 
KONGSBERG, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 41 Underholdningsvirksomhet på en utendørs 

scene. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 

  
 

(111) Reg.nr.: 238447 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200606845 
(220) Inndato: 2006.06.30 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VFK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Viking Fotball ASA, Postboks 4051, 4092 
STAVANGER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma DA, Postboks 277, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Brilleetuier; brilleglass; brilleinnfatninger; 

briller; briller for sport; videobånd; CD-plater, audio-
video; computer periferiutstyr; elektroniske dagbøker; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
dataspillprogrammer; elektroniske publikasjoner, 
nedlastbare; brilleetuier; eksponerte filmer; lydfilmer; 
magnetiske identitetskort; brilleinnfatninger; 
knebeskyttere for arbeidere; kort med integrerte 
kretser, smartkort; linjaler; lommekalkulatorer; 
lommeradio; lydfiler; dekorative magneter; 
markeringsbøyer; mus, databehandlingsutstyr; 
musematter; notisbok i form av datamaskin; optiske 
CD-plater; passer, måleinstrument; refleksbrikker til 
personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; 
regnemaskiner; signalfløyter; skrittellere, podometer; 
smartkort, med integrerte kretser; solbriller; 
sportsbriller; refleksbrikker til personlig bruk for 
beskyttelse mot trafikk ulykker; videobånd; 
videokassetter. 
 
14 Amuletter, smykker; armbånd, smykker; 
armbåndsur; asjetter av edelmetall; askebeger av 
edelmetall; bijouterivarer; brosjer, smykker; brystnåler, 
smykker; emaljerte smykker; emblemer av edelmetall; 
sigaretuier av edelmetall; sigarettetuier av edelmetall; 
fyrstikkbokser av edelmetall; fyrstikkholdere av 
edelmetall; gjenstander av gullimitasjoner; 
gullsmedvarer, unntatt kniver, gaffler og skjeer; 
kaffekanner av edelmetall, ikke elektriske; kjedepynt, 
smykker; lommeurkjeder; klokkeremmer; 
tobakkskrukker av edelmetall; krukker av edelmetall; 
krus av edelmetall; lommeur; mansjettknapper; 
medaljer; medaljonger, smykker; nøkkelringer, bijouteri; 
festenåler, bijouteri; plettvarer, edelmetall; pokaler av 
edelmetall; husholdningsredskaper av edelmetall; 
kjøkkenredskaper av edelmetall; klokkeremmer; 
serviettringer av edelmetall; smykkeringer; 
slipsklemmer; slipsnåler; snusdåser av edelmetall; ur; 
armbåndsur; øreklips; øreringer. 
 
16 Almanakker; bilder; billetter; binders; 
blyanter; spissemaskiner for blyanter, elektriske og 
ikke-elektriske; blyantholdere; blyantstifter; bordbrikker 
av papir; bordduker av papir; bordservietter av papir; 
karaffelbrikker av papir; brikker for ølglass; brosjyrer; 
bøker; innbundne bøker; duker av papir; flagg av papir; 
flygeblad; fotografier; grafiske trykk; graveringer; hefter; 
hilsningskort med musikk; håndbøker; 
innpakningspapir; kalendere; kataloger; klisjeer; 
kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter, papirvarer; 
kopieringspapir; kort; brikker for ølkrus; kulepenner; 
lommetørkle av papir; lykkønskningskort; magasiner, 
tidsskrifter; bokmerker; notatblokker; notisbøker; papir; 
papirblokker; papp; pastellfargestifter; pennaler; 
skrivepenner; penner, kontorrekvisita; penneskaft; 
plakater; poser for emballasje, av papir eller plast; 
postkort; publikasjoner; ringpermer; sangbøker; 
servietter av papir; skilt, papirmerker; skilt av papir eller 
kartong; skolemateriell; skrin for papirartikler, 
kontorrekvisita; skiveblokker; skrivemapper; 
skrivepapirvarer; skrivepenner; skriveredskaper; 
skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skriveunderlag; 
skriveutstyr; skrublyanter; spissmaskiner for blyanter, 
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elektriske og ikke-elektriske; blyantspissere, elektriske 
og ikke-elektriske; tegneblokker; tegnelinjaler; 
tegnepenner; tegneredskaper; tegnesaker; tegneutstyr; 
tegninger; tidsskrifter; trykte tidstabeller; t-linjaler; 
trykklisjeer; trykksaker; undervisningsmateriell, unntatt 
apparater; viskelær; ølbrikker. 
 
18 Sekker for bæring av barn; campingsekker; 
sekker for fjellklatrere; handlenett; handlevesker; 
håndtak for paraplyer; håndvesker; lommebøker; 
paraplyer; paraplystokker; paraplytrekk; parasoller; 
reisebager; reisekofferter; reisevesker; ryggsekker; 
campingsekker; sekker for emballasje, av lær; sekker 
for fjellklatrere; skoleransler; skolesekker; skolevesker; 
spaserstokker; håndtak for spaserstokker; 
strandvesker; trillebager; tursekk; handlevesker; 
reisevesker; skolevesker; strandvesker. 
 
21 Asjetter, ikke av edelmetall; drikkebeholdere; 
varmeisolerende beholdere; beholdere for husholdning 
eller kjøkken, ikke av edelmetall; bordserviser, ikke av 
edelt metall andre enn kniver, gafler og skjeer; 
karaffelbrikker unntatt av papir og tekstiler; tannbørster; 
børster; drikkebeholdere; varmeisolerende 
drikkebeholdere; drikkeglass; drikkehorn; fajansevarer; 
flasker; isoleringsflasker; kjøleflasker; flasker, ikke av 
edelmetall, til bordoppsats; flaskeåpnere; fluesmekker; 
former for isbiter; drikkeglass; grønnsakfat; hansker for 
husholdningsbruk; hansker for polering; hansker til 
hagearbeid; skohorn; husholdningsbeholdere, ikke av 
edelmetall; husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; 
hårkammer; isbøtter; kaffekanner av uedelt metall, ikke 
elektriske; kakebokser; kandelabre, ikke av edelmetall; 
kanner, ikke av edelmetall; karaffelbrikker, ikke av papir 
eller tekstiler; kjøkkentøy; bærbare kjølebokser, ikke 
elektriske; ølkrus; krus, ikke av edelmetall; likørserviser; 
lunsjbokser; mugger, ikke av edelmetall; pepperbøsser, 
ikke av edelmetall; piknik-kurver med bestikk og 
servise; plastkopper; pokaler, ikke av edelmetall; 
pudderdåser, ikke av edelmetall; 
husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; 
kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall; serviettringer, 
ikke av edelmetall; salatboller, ikke av edelmetall; 
saltkar, ikke av edelmetall; serveringsbrett, ikke av 
edelmetall; serviettringer, ikke av edelmetall; serviser, 
ikke av edelmetall; skåler; fruktskåler; sparebøsser, 
ikke av metall; sparegriser, ikke av metall; statuer av 
porselen, terrakotta eller glass; statuetter av porselen, 
terrakotta eller glass; tallerkener av papir; tallerkener, 
ikke av edelmetall; tannbørster; tannbørster, elektriske; 
tannstikkere; ølkrus; flaskeåpnere. 
 
24 Badetøy, unntatt bekledning; bannere; 
bomullsstoffer; bomullsstoffer, rutete; bordbrikker, ikke 
av papir; bordduker, ikke av papir; bordløpere; 
bordservietter av tekstiler; brikker av tekstiler; stoffer 
dekket med motiver for broderier; brokade; 
sengedekke; duker, ikke av papir; dyner; faner, ikke av 
papir; filt; flagg, ikke av papir; flanell, stoffer; fløyel; for, 
stoffer; putevar for hodeputer; håndklær av tekstiler; 
kuvertbrikker (ikke av papir); lakener; lakenposer; 
lommetørkler av tekstiler; pledd; putetrekk; reisetepper; 
sengedekker; sengelinnet; sengetepper; sengeutstyr, 
sengetepper og lintøy; servietter av tekstil; silkestoffer; 
dobbeltstoffer for sko; stoffer for sko; stoffer for tekstile 
formål; tallerkenbrikker (ikke av papir); veggtapet av 
tekstil; tekstilhåndklær; tekstilmaterialer; tekstilstoffer; 
tekstilstoffer, ikke vevede; reisetepper; sengetepper av 
papir; trekk for madrasser; trekk for puter; trikotasje; 
stoffer; silkestoffer for trykkmønstre; filtunderlag for 
trykking av tekstiler; ullstoffer; undertøystoffer; 
varetrekk for puter; veggtapeter av tekstiler; vevde 
stoffer; vevde stoffer av ull; voksduker. 
 
25 Badebukser; badedrakter; badehetter; 
badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; 
bandanas, halstrøkler; barnetøy; belter, bekledning); 
benklær; damebenklær; skjortebluser; brodder for 

fotballsko; skjortebryst; bukser; bukseseler; 
bysteholdere; drakter; dresser; flosshatter; for, 
ferdigsydd, deler av klesplagg; fotballsko; fottøy; 
frakker; gabardinklær; gamasjer; gensere; 
gymnastikksko; halslinninger; halvhansker; halvstøvler; 
hansker, bekledning; hodebekledning, 
hattemakerarbeide; hodeplagg; jakker; jerseyklær; 
kapper; kjoler; klær; lomme for klær; klær av 
lærimitasjon; klær av papir; klær av skinn; klær av 
gymnastikk; kombinasjons-drakter; konfeksjonsklær; 
maskeradekostyme; kåper; lommer for klær; luer; 
lueskygger; klær av lærimitasjon; løssnipper; 
morgenkåper; muffer, klesplagg; overall; overfrakk; 
oversokker; parkas; pengebelter, 
bekledningsgjenstand; pullovere; pyjamaser; 
pyntelommetørkle, del av klesdrakt; regntøy; sandaler; 
sjømannsluer; skinnklær; skjerf; skjortebryst; skjorter; 
bærestykke for skjorter; skjørt; brodder for fotballsko; 
fotballsko; sko; slips; slør, bekledning; slåbroker; 
smekker, ikke av papir; snørestøvler; sokker; sportsko; 
sportstøvler; strandsko; strømper; støvler; 
svetteabsorberende undertøy; tresko; trikotasje, klær; 
trikojakker; truser; trøyer; t-skjorter; turbaner; tøfler; 
hode- og halstørkler av silke; tøysko; underkjoler; 
undertøy; underskjorter; underskjørt; undertrøyer; 
undertøy; undertøy, teddies; undertøy, 
svetteabsorberende; uniformer; vanntette kapper; 
vester; ytterfrakker; yttertøy; øreklaffer, bekledning. 
 
28 Apparater for fysiske øvelser; golfbagger med 
og uten hjul; lekeballer; baller for spill; lekebalonger; 
benskinnebeskyttere, sportartikler; biljardkuler; 
brettspill; dartspiler; dukkeklær; dukker; elektroniske 
spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; 
elektroniske spilleapparater andre enn for bruk 
sammen med tv-apparater; fjærballer, spill; jaktfløyter; 
bord for fotballspill; apparater for fysiske øvelser; 
redskaper for fysiske øvelser; hansker, tilbehør for spill; 
juledekorasjon unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt; 
føtter for juletrær; karnevalsmasker; kjeglespill; konfetti; 
spillkort; kritt for biljardkøer; apparater for fysikalsk 
trening av kroppen; apparater for kroppsoppbygging; 
biljardkuler; kuler for spill; lekeballer; luftblærer for 
lekeballer; lekeballonger; lekekjøretøy; leker; leker for 
husdyr; leketøy; nett, sportsartikler; papirdrakter; 
puslespill; rangler, leketøy; spill; stasjonære 
treningssykler; terninger, for spill; tøyleker; 
øvelsesapparater, muskelstrekkere. 
 
41 Artistopptredener; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av 
bøker; digital bildebearbeidelse; diskotektjenester; 
ferieleirtjenester, utdannelse; filmproduksjon; 
filmproduksjon på videobånd; filmstudioer; 
fjernsynsunderholdning; fotografering; fremvisning, in 
live; drift av fritidsanlegg; fysisk trening; 
gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet; 
instruksjon, opplæring; klubbvirksomhet, underholdning 
eller utdannelse; organisering av konkurranser, 
vedrørende undervisning eller underholdning; 
nyhetsreportasjetjenester; organisering av 
konkurranser, utdanning eller underholding; 
organisering av kulturelle arrangement, 
impresariotjenester; organisering av mottagelser, 
underholdning; organisering av sportskonkurranser; 
organisering og ledelse av kollokvium; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
kongresser; organisering og ledelse av seminarer; 
organisering og ledelse av symposium; 
orkestervirksomhet; praktisk opplæring, ved 
demonstrasjon; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering 
av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
radiounderholdning; redigering av videobånd; 
rekreasjonsinformasjon; fotografireportasjer; 
reportasjetjenester; selskapsplanlegging, 
underholdning; showoppsetninger; arrangering av 
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skjønnhetskonkurranser; kost- og pensjonatskoler; drift 
av sportsinstallasjoner; filmstudioer; organisering og 
ledelse av symposium; teateroppsetninger; utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster; 
tekstforfattervirksomhet; teksting, for film og fjernsyn; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner, 
ikke nedlastbare; fysisk trening; treningsleirtjeneste; 
fjernsynsunderholdning; radiounderholdning; 
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende 
utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; utleie av 
idrettsplasser og stadium; utleie av lydopptak; utleie av 
lydutstyr; utleie av sceneutstyr; utleie av sportsutstyr, 
unntatt kjøretøyer; utleie av videobånd; utleie av 
videokameraer; utleie av videospillere; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; utleie av 
videobånd; videobåndredigering; videofilming. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238448 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610884 
(220) Inndato: 2006.10.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCULPTURALE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Parfyme, toalettvann; bade- og dusjgels og 

bade- og dusjsalt, ikke for medisinske formål; 
tolettsåper, kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig 
kremer, melk, lotion, gels og pudder for ansiktet, 
kroppen og hendene; solpleipreparater (kosmetiske 
produkter), sminkepreparater; sjampoer; gels, spray, 
skum og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårlakk; 
hårfarge- og håravfargingspreparater; 
permanentpreparater og preparater for ondulering og 
krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238449 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200400611 
(220) Inndato: 2004.01.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECOPLUG 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Defa AS, Postboks 3370, 1301 SANDVIKA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Elektriske apparater og instrumenter for bruk 
i motorkjøretøyer, nemlig elektriske kabler, ledninger og 
kabler for å lede elektrisk strøm; skjøteledninger; 
skjøteledninger for å forbinde og sammenkoble 
ledninger, elektriske relèbokser, elektriske 
batteriladere; materialer for elektrisk strømføring 
(ledninger, kabler); elektriske ledninger og 
forbindelsesanordninger; forbindelsesmuffer for 
elektriske kabler; termostater; automatiske tidsur; 
varmekontrollapparater. 
 
11 Apparater og innretninger for oppvarming, 
kjøling og ventilasjon; dugg- og defrosteranordning for 
kjøretøyer; klimaanlegg for kjøretøyer; 
oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; 
varmeapparater for avisning av kjøretøy; 
luftkondisjoneringsapparater-og innstallasjoner; 
luftvarmeapparater; motorblokkvarmere for forvarming 
av motorkjøleveske, oljesump 
varmeapparatinnretninger og -forvarmere, innendørs 
varmeapparater og apparater for avriming av frontruter; 
elektriske innendørs varmeapparater og elektroniske 
apparater for avriming av frontruter; oljebrennere; 
varmluftapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238450 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610507 
(220) Inndato: 2006.10.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GS SpA MILANO, IT 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238451 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612432 
(220) Inndato: 2006.11.03 
(300) Søknadsprioritet 2006.09.27 US 77/008,396 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Grosvenor Capital Management LP, 900 North 
Michigan Avenue, Suite 1100, IL60611 CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Formueforvaltning av inversteringskapital og 

investeringsfond. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 

  
 
(111) Reg.nr.: 238452 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612389 
(220) Inndato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet 2006.07.26 US 78/938,293 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Grosvenor Capital Management LP, 900 North 
Michigan Avenue, Suite 1100, IL60611 CHICAGO, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Formueforvaltning av investerinskapital og 

investeringsfond. 
(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 238453 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200601574 
(220) Inndato: 2006.02.15 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HIBIFAST 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ 
LONDON, GB 

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

Grønland, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Antiseptiske midler; desinfeksjonsmidler; 
rensemidler for medisinsk bruk; bakteriedrepende og 
bakteriostatiske preparater; antiseptiske 
antimikrobiologiske hudrensemidler; preparater og 
stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, våtservietter og 
oppløsninger for kontroll av infeksjoner; våtservietter, 
kluter, puter og vattpinner for antiseptiske og/eller 
desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk bruk; 
kirurgiske skrubbemidler, vaskemidler og 
rengjøringsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238454 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612391 
(220) Inndato: 2006.11.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Per Bakker Agency IET Det Portugisiske Vinhus, 

Folkvangveien 14, 1440 DRØBAK, NO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) fra 
Portugal. 
 
35 Import- og handelsvirksomhet relatert til 
olivenolje og alkoholholdige drikker fra Portugal.  
 
39 Lagring og transportvirksomhet relatert til 
olivenolje og alkoholholdige drikker fra Portugal. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Reg.nr.: 238455 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200610026 
(220) Inndato: 2006.08.28 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Whey Tech 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Proteinfabrikken AS, Postboks 43, 3246 
SANDEFJORD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Kost og proteintilskuddprodukter basert på 

animalske næringsmidler. 
 
30 Kost og proteintilskuddprodukter basert på 
vegetabilske næringsmidler. 
 
32 Aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på 
frukt, protein, saft, sukker og andre næringsmidler som 
skal inntas flytende. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Reg.nr.: 238456 
(151) Reg.dato.: 2007.03.21 
(210) Søknadsnr.: 200612425 
(220) Inndato: 2006.11.03 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IKESTRO 
(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, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Farmasøytiske preparater for menneskelig 
bruk. 

(450) Kunngjøringsdato  13/07, 2007.03.26 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonaleregistreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51. 
 
(111) Int.reg.nr: 0194468 
(151) Int.reg.dato: 1956.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200611533 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROL-EX-CENTRIC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211, 
GENÈVE 26, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Timepieces of all types and their parts. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0317633 
(151) Int.reg.dato: 1966.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200611537 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPACE-DWELLER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ROLEX SA, Rue Francois-Dussaud 3-5-7, 1211, 
GENÈVE 26, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Timepieces and parts thereof, watch bands, 

jewellery. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0433729 
(151) Int.reg.dato: 1977.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2007.09.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200611538 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Stamvax 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Strasse 27, 
81737, MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines for animals, namely vaccines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0468188 
(151) Int.reg.dato: 1982.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200611539 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEDI-MED 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pierre Fabre Medicament, 45, place Abel-Gance, 
92100, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics, body care toiletries. 

 
5 Pharmaceutical products, sanitary and skin 
care products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0635050C 
(151) Int.reg.dato: 1995.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200611549 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Route 66 Switzerland GmbH, Poststrasse 5, 8808, 
PFÄFFIKON, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper, cardboard and goods made thereof, 

not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; paper stationery; 
adhesives (adhesive materials) for stationery or 
household purposes, artists' supplies; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except for 
appliances); plastic materials for packaging (not 
included in other classes), playing cards; printers' type; 
printing blocks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0635851 
(151) Int.reg.dato: 1995.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200611550 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPEEDSTER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dr Ing h c F Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435, 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumery, cosmetics. 

 
25 Clothing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0669356 
(151) Int.reg.dato: 1997.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200611555 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLENIUM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Construction Research & Technology GmbH, Dr.-
Albert-Frank-Strasse 32, 83308, TROSTBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Additives for mortar and cement. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
(111) Int.reg.nr: 0737908 
(151) Int.reg.dato: 2000.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200010189 
(220) Notifikasjonsdato: 2000.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2000.01.26 BX 664903 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROOTS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Trital Beheer BV, Mandenmakerstraat 41, NL-3194 DA 
Hoogvliet, NL 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

Vereenigde, Postbus 87930, NL-2508 DH 'S-
GRAVENHAGE, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Protection devices for personal use against 

accidents. 
 
10 Hearing protectors. 
 
12 Safety belts for vehicle seats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0760061 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200611557 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFETRAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0760063 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200611558 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFFIGREX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0760069 
(151) Int.reg.dato: 2001.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200611559 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFFIGRESS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0761809 
(151) Int.reg.dato: 2001.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.07.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200611560 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hangzhou Xiangjiao Zongchang, No. 1, Haichaolu, 
Wangjiangmenwai, 310008, HANGZHOU, ZHEJIANG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Automobile tires, inner tubes for automobiles, 

pneumatic tires for automobiles, bicycle tires, tires for 
vehicle wheels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0765373 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200611561 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EFTYX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0770032 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200115172 
(220) Notifikasjonsdato: 2001.12.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUK ASG 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 
Industriestrasse 3, 77815, BÜHL, DE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Transmissions and clutch assemblies for 

motor vehicles as well as devices for automatized or 
automatic actuation, regulation and control thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0775641 
(151) Int.reg.dato: 2002.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.02.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200611562 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LITEC 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Rautaruukki OYJ, Pl 138, 00811, HELSINGFORS, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 6 Metal plates, sheets and coils, metal tubes 
and profiles, non-coated or coated. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2007.03.26 - 13/07

 

35 
 

(111) Int.reg.nr: 0783050 
(151) Int.reg.dato: 2002.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.05.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611563 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXTAVIAT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical and diagnostic preparations, 
for medical use. 
 
10 Apparatus and instruments for medical 
diagnosis. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0783608 
(151) Int.reg.dato: 2002.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.03.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200611564 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NINA RICCI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nina Ricci, 39, avenue Montaigne, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear, body lingerie 
articles, hosiery, stockings, ready-made clothing, 
clothing of knit fabric and of terry cloth. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0793444 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.11.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200611565 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lascana 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker Strasse 3-7, 
22172, HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions. 
 
9 Glasses, sunglasses as well as their cases. 
 
14 Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 
 
16 Paper, cardboard and goods made from 
these materials (included in this class); printed matter, 
in particular catalogues; photographs; stationery; artists' 
materials. 
 
18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (included in this class); trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 
 
24 Textiles and textile goods (included in this 
class); bed and table covers. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 
 
38 Telecommunications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0797221 
(151) Int.reg.dato: 2003.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.02.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200611566 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Yang Ziming, Zhuxiu Building, Hubin Xianji, 362700, 
SHISH, IFUJIAN, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing; footwear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0801291 
(151) Int.reg.dato: 2003.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.03.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200611567 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

JSET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pierre Sikias, 15, avenue des Cavaliers, 1224, CHÊNE-
BOUGERIES, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 All data processing products, particularly 

computer programs. 
 
42 Design and development of software, of 
programs for computers and of customized data 
processing solutions; design and development of 
corporate databases on networks or platforms; support, 
maintenance and follow-up of data processing projects 
(software), setting up in-house network configurations 
(software) for companies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0817168 
(151) Int.reg.dato: 2003.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.09.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200611569 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er et  tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Pommery SA, 5 Place du Général Gouraud, 51100, 
REIMS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines having the protected appellation of 

origin "Champagne". 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0825257 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.04.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200611570 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bionome 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dr Baumann Cosmetic GmbH, In der Kohlenbach 27, 
57080, SIEGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetics. 

 
21 Utensils for cosmetic purposes included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0826548 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2006.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200611571 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

IROX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Roger Bönzli, Vorackerweg 45, 3073, GÜMLIGEN, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmitting and 
reproducing sound or images; magnetic data media, 
recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers calculating machines, data processing and 
computer equipment; fire extinguishers. 
 
14 Horological and chronometric instruments. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0844282 
(151) Int.reg.dato: 2004.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200503013 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUDOS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mary Tin Fung Hemrajani, Flat K, Erskine House, 59 
Davies Street, W1K5JT, LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Horological and chronological instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0850867 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200506115 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.06.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Luciano Soprani SrL, Via Morosini, 30, 20135, 
MILANO, IT 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0852747 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200507003 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.22 CH 529362 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIVAYA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 RPW AG, Rainweg 17, 3047, MURI, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 21 Household or kitchen containers (not made of 
precious metals); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes. 
 
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible jellies, jams, marmalades, eggs, milk and dairy 
products; edible oils and fats. 
 
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 
 
31 Agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and 
flowers; malt. 
 
35 Online commercial services (E-commerce), 
namely advertising in the form of data, texts, images, 
sounds, alone or in combination, via computer 
networks, for the sale of goods and services of all 
types. 
 
43 Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0853220 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200507220 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAVIGATOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 SOPORCEL - Sociedade Portuguesa de Papel SA, 
Lavos, 3081-851, FIGUEIRA DA FOZ, PT 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 16 Paper and paper goods not included in other 

classes, including paper for printers, writing paper, copy 
paper, continuous forms and envelopes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0855301 
(151) Int.reg.dato: 2005.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200508005 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIORDANI GOLD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oriflame Cosmetics SA, 20 rue Philippe II, 2340, 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0855680 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 200508250 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.05 DE 30463375.5/38 
(540) Gjengivelse av merket: 

Intermediastar 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bouchaib Chakir, Stuttgarter Strasse 38, 73635, 
RUDERSBERG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Apparatus and instruments for conducting, 

distribution, transforming, accumulating, regulating or 
controlling of electricity. 
 
11 Air conditioning apparatus and parts of air 
conditioning installations (included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0860603 
(151) Int.reg.dato: 2005.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200510080 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.01 MA 95655 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Office de Commercialisation et D'Exportation OCE, BP 
259, CASABLANCA, MA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 39 Transport; packaging and storage of goods; 

arranging of tours. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0860808 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200510261 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Openarena GmbH, Case postale 402, 2560, NIDAU, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitation leather, goods made of 

these materials not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0861657 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200510460 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.18 US 78672710 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE ORIGINALBED BY TEMPUR-
PEDIC 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tempur World LLC, 1713 Jaggie Fox Way, KY40511, 
LEXINGTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 20 Mattresses. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0863312 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200511332 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.18 DE 304 65 825.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAN HydroDrive 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 
80995, MÜNCHEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Electric and electronic, computer-aided 
controlling (closed or open loop) apparatus, including 
all partial components for the drive operation 
management of motor vehicles, commercial vehicles, 
lorries and trucks, buses and coaches and drive 
systems thereof, in particular drive systems comprising 
an internal combustion engine, clutch, gearbox, 
mechanical and/or hydromechanical axis and/or wheel 
drives. 
 
12 Motor vehicles; commercial vehicles; trucks 
and lorries, buses and coaches; chassis for trucks and 
lorries, and buses and coaches; chassis with bodies 
and body sections for various kinds of commercial 
vehicles for various uses, also special and specialized 
uses, such as specialized vehicles, council use 
vehicles, military vehicles; parts and replacement parts 
of the above-mentioned vehicles and chassis, including 
their drive units; vehicles with hydromechanical axis 
and/or wheel drives; hydromechanical drive apparatus 
of vehicles, in particular commercial vehicles and parts 
thereof, such as hydraulic motors, hydraulic pumps, 
motors and gearboxes, hydraulic lines, reservoirs, 
valves, internal combustion engines, clutches and 
gearboxes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0865388 
(151) Int.reg.dato: 2004.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200512144 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i 

Norge er basert på tidligere bruk og/eller 
innarbeidelse av merket 

 
. 

(540) Gjengivelse av merket: 

LONGSHOT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lockheed Martin Corp, 6801 Rockledge Drive, 
MD20817, BETHESDA, US 

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

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

for munition guidance and targeting. 
 
13 Munition range extension system, namely a 
wing kit mounted on a munition for increasing its 
accuracy and range, consisting of flight control wings. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0865910 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200512409 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.17 
(300) Søknadsprioritet: 2005.03.11 US 78585298 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONNECTCORE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Digi International Inc, 11001 Bren Road East, 
MN55343, MINNETONKA, US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware, namely modules with 

embedded software used to achieve processing 
functionality and networking capabilities in a single 
system. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0871042 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200514627 
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.29 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 IT MI2005C005585 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINEUP IGUZZINI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 iGuzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, 
62019, RECANATI, IT 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0871155 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200600018 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 IT MI2005C005590 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEDPLUS IGUZZINI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 iGuzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, 
62019, RECANATI, IT 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0871159 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200600020 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 IT MI2005C005575 
(540) Gjengivelse av merket: 

IWAY IGUZZINI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 iGuzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, 
62019, RECANATI, IT 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0871174 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200600027 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.19 IT MI2005C005589 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIÙLED IGUZZINI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 iGuzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, 
62019, RECANATI, IT 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0871476 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200600117 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.27 FR 053361644 
(540) Gjengivelse av merket: 

PERFORM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Biofarma, 22, rue Garnier, 92200, NEUILLY-SUR-
SEINE, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Scientific research services for medical 

purposes, namely medical studies and clinical studies. 
 
44 Consulting in the pharmaceutical sector; 
pharmaceutical or medical information services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0873417 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200601172 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.09 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.26 FR 05/3.361.425 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERM SPECIALISTE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 

gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics especially face, body and hand 
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and 
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; gels, mousses, balms and 
products in the form of aerosols for hair care and hair 
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and hair setting products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0875225 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200601963 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.02 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.26 SE 2005/03848 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cycleurope AB, Norrlandsgatan 16, 11143, 
STOCKHOLM, SE 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water; bicycles and motorcycles, including three-
wheel bicycles and motorcycles; mopeds; velocipedes; 
terrain cycles; city bikes; racing bicycles; cycle carts; 
clutches and transmission parts for land vehicles; parts, 
components and fittings for the aforementioned goods 
included in this class. 
 
28 Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
machines and apparatus for physical training; 
stationary exercise cycles; spin bikes (stationary); scale 
model vehicles; protective paddings (parts of sports 
suits); parts, components and accessories for the 
aforementioned goods included in this class. 
 
35 Advertising, including on-line advertising; 
business management; business administration; input, 
processing, storage, systematization, production and 
checking of computerized information; consumer and 
buying information on-line; sales promotion (for others), 
marketing and retail services, including marketing and 
retail services on-line and via electronic trade, relating 
to vehicles, bicycles, sporting articles and exercise 
appliances including parts, components, fittings and 
accessories for the said goods; arrangement of trade 
fairs and exhibitions for commercial or advertising 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0875402 
(151) Int.reg.dato: 2004.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200602003 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.02 
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.22 DE 304 22 785.4/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

IFCO GREEN PLUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 IFCO Systems GmbH, Zugspitzstrasse 7, 82049, 
PULLACH, DE 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 20 Packaging containers and cases made of 
plastics, in particular for transporting fruits and 
vegetables. 
 
39 Logistic services of transportation for 
returnable transport systems, in particular returning, 
providing and supplying of returnable packaging and 
returnable containers between producers and 
merchants; renting of returnable transport packagings, 
in particular returnable containers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0876301 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200602512 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TradeDoubler 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 TradeDoubler AB, Barnhusgatan 12, 11123, 
STOCKHOLM, SE 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

 9 Data processing apparatus; discs; computer 
operating programs and computer software. 
 
35 Business management and organization 
consultancy; systematization of information into 
computer databases and professional business 
consultancy. 
 
42 Computer programming; maintenance and 
updating of computer software and computer software 
design. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0876500 
(151) Int.reg.dato: 2005.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200602556 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 RohMax Additives GmbH, Kirschenallee, 64293, 
DARMSTADT, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 1 Chemicals used in industry; chemicals for the 

manufacture of products for surface protection and 
wear protection; viscosity index improvers for hydraulic 
fluids, oils, lubricants and fats; chemicals for the 
production of hydraulic fluids, oils, lubricants and fats; 
chemical products for use in the manufacture of 
acrylates, methacrylates and polymers. 
 
35 Providing of business information on the 
Internet. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0877465 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200603052 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.30 
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.21 DE 305 43 200.1/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

COQUETTE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167, 
NECKARSULM, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 29 Fish, fish products, processed fish, mollusca 

and crustacea, the aforementioned goods also 
preserved and/or deep-frozen; fish preserves; fish 
specialities, especially Bismarck herrings, pickled 
herrings, fried herrings, white herring fillet, coalfish in 
oil, gravlax, smoked fish fillets, caviar, prawns and 
shrimps in brine and/or sauce; salad specialities, 
especially fish salad, meat salad, vegetable salad, 
potato salad; antipasti, included in this class; ready-to-
serve meals, included in this class, essentially 
consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or 
sausage and/or fruits and/or vegetables. 
 
30 Pasta of all kinds, also refrigerated or deep-
frozen; pizza, lasagna, also refrigerated or deep-frozen; 
ready-to-serve doughs, especially yeast dough, puff 
pastry, dumpling dough; red groats; salad specialities, 
especially noodle salad; ready-to-serve meals, included 
in this class, essentially consisting of rice and/or pasta. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878412 
(151) Int.reg.dato: 2005.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200603406 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUDE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nude Brands Ltd, 1 St Paul's Churchyard, EC4M8SH, 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; antiperspirants, deodorants; essential 

oils, aromatics (essential oils), ethereal essences, 
ethereal oils, oils for perfumes and scents, perfumery, 
eau de Cologne, extracts of flowers (perfumes), bases 
for flower perfumes, fumigation preparations 
(perfumes); sachets for perfuming linen, potpourris 
(fragrances); scented water, toilet water, scented wood, 
incense; hair lotions, shampoos, bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic purposes, cosmetic dyes, 
beard dyes, hair dyes, hair colorants, hair spray, hair 
waving preparations, neutralizers for permanent 
waving, hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
adhesives for affixing false eyelashes and false hair, 
moustache wax; depilatories and depilatory 
preparations; cosmetics, cosmetic pencils, eyebrow 
pencils, false eyelashes, decorative transfers for 
cosmetic purposes; false nails, nail care preparations, 
nail polish, nail varnish, varnish removing preparations; 
adhesives for cosmetic purposes, toiletries, astringents 
for cosmetic purposes, bath salts, not for medical 
purposes, cosmetic preparations for baths, cosmetic 

preparations for skin care, cosmetic preparations for 
slimming purposes, cotton sticks for cosmetic 
purposes, cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic 
creams, skin whitening creams, greases for cosmetic 
purposes, lotions for cosmetic purposes, oils for 
cosmetic purposes and for toilet purposes, petroleum 
jelly for cosmetic purposes, pomades for cosmetic 
purposes, swabs (toiletries), talcum powder for toilet 
use, tissues impregnated with cosmetic lotions, make-
up removing preparations, cleansing milk for toilet 
purposes, beauty masks, pumice stone, smoothing 
stones; dentifrices, mouth washes, not for medical 
purposes, toothpaste, denture polishes, breath 
freshening sprays; shaving preparations, after-shave 
lotions, pastes for razor strops, shaving stones 
(antiseptic); sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations (cosmetics); bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations. 
 
5 Dietetic substances adapted for medical use; 
dietetic food preparations adapted for medical 
purposes; food for babies; medicated candy and 
medicated confectionery; medicinal drinks, herbs, 
infusions, oils, roots; mineral food-supplements; mud 
for baths, mineral water salts and salts for mineral 
water baths; smelling salts; sunburn ointments; eye 
wash; first aid boxes (filled); plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
adhesives for dentures; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; absorbent 
cotton, absorbent wadding, air freshening preparations, 
air purifying preparations, deodorants, other than for 
personal use; remedies for perspiration; therapeutic 
preparations for the bath, pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes. 
 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods relating to 
personal care products and food and beverages 
products, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail store, through a 
television shopping channel, via a mail order catalogue 
or from an Internet web site. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0878769 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200603686 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

GUARDIAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ansell  Ltd, Victoria Gardens, Level 3/678 Victoria 
Street, VIC3121, RICHMOND, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business professional services, namely in the 

field of analyzing or assessing manufacturer's facilities 
and providing personalized recommendations 
regarding, but not limited to, injury prevention, training, 
stock keeping reduction, controls, standardization, 
productivity and cost performance. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2007.03.26 - 13/07

 

44 
 

(111) Int.reg.nr: 0879483 
(151) Int.reg.dato: 2005.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200603897 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.15 GB 2389535 

2005.08.23 GB 2399981 
(540) Gjengivelse av merket: 

12OZ MOUSE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Turner Entertainment Networks International Ltd, CNN 
House, 19-22, Rathbone Place, W1P1DF, LONDON, 
GB 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electronic games programs, electronic game 

software for cellular telephones, electronic game 
software for wireless devices and electronic game 
software for handheld electronic devices; series of pre-
recorded video cassettes featuring cartoons; series of 
pre-recorded audio cassettes and compact discs 
featuring soundtracks, music of cartoon theme songs 
and other sound recordings, apparatus for recording, 
producing and projecting sound and visual images, 
motion pictures, photographic slides, eyeglasses, 
sunglasses, anti-glare glasses, protective and safety 
glasses and lenses, frames and cases therefor; radios, 
televisions, transceivers, telephones, thermometers, 
compasses, rulers, measuring tapes, telescopes, 
microscopes, periscopes, binoculars, magnifying 
glasses, calculators, computers, computer software and 
computer peripheral apparatus, computer game 
joysticks, alarms, signaling bells, signal and warning 
lights and devices, reflecting discs and strips for wear, 
warning triangle and other vehicle breakdown signs, life 
jackets, protective helmets and clothing, water diving 
apparatus, snorkel tubes, swim masks, swim goggles, 
cameras, film, slide projectors, batteries, flashlights and 
magical lanterns, flash lighting apparatus for cameras, 
electronic games (computer game cartridges, computer 
game cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for playing 
electronic games, video game software, video game 
tape cassettes), magnets, magnetic boards, mouse 
pads and decorative refrigerator magnets. 
 
35 Advertising, business management, business 
administration, office functions, advertising and 
promotion services and information services relating 
thereto, business information services, all provided on-
line from a computer database or the Internet, 
compilation of advertisements for use as web pages on 
the Internet, bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods namely prerecorded DVD's, CD's 
and video cassettes featuring animation or music, t-
shirts, fleeces, boxers, costumes, hats, figurines, plastic 
replicas, statues and maquettes of animated 
characters, collectibles, prints, posters, animation cels, 
backpacks, messenger bags, luggage, books, 
stationary, gift sets, watches, jewelry, kitchenware, toys 
and games enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general merchandise 
Internet website or by means of telecommunications. 
 
38 Telecommunications, telecommunication 
services, in particular broadcasting and transmission of 
radio and television programs, of sound and images 
and information, also via wire, cable, satellite, radio, 
global or other computer network and similar technical 
equipment, telecommunications of information 
(including web pages), computer programs and any 

other data, electronic mail services, providing user 
access to the Internet (service providers), providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases, telecommunication access services, 
communication services namely, collection and supply 
of news, messages and information; agency for press 
and non-commercial information (telecommunication 
services). 
 
41 Education services, entertainment services, 
particularly television programming, online 
entertainment and information services with respect of 
entertainment and education, radio and television 
entertainment, production, reproduction, projecting and 
rental of motion pictures and videos, production and 
reproduction of audio and video recordings on audio 
and/or video carriers of different kind, especially video 
and audio tapes, cassettes, discs and records, 
projecting and rental of these video and/or audio 
carriers, production and arrangement of radio and 
television programs, information relating to 
entertainment or education provided online from a 
computer database or the Internet, providing online 
electronic publications (not downloadable). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0880455 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200604315 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.29 EM 4622841 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAKE CARE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue Saint-Honoré, 
75008, PARIS, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions, dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0883663 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200605853 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.08 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.30 GB 2410180 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Advanced Medical Optics Inc, 1700 E. St. Andrews 
Place, CA92799-5162, SANTA ANA, US 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Software; computer programmes; computer 

software program for use during ophthalmic surgery; 
software program for calculating the refractive power of 
phakic intraocular lenses; jewel cases for software; 
automated contact lens cleaner device; contact lenses; 
ophthalmic lenses; blanks for ophthalmic lenses; blanks 
for contact lenses; carrying cases for contact lenses; 
containers for contact lenses; optical apparatus and 
instruments; optical goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0884766 
(151) Int.reg.dato: 2006.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200606399 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.19 DE 305 49 623.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

SENSO TOUCH 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, 
DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Preparations for caring, cleaning, tinting, 

colouring, bleaching, fixing and permanent waving of 
hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.19 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0885924 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200606926 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAXE KONDI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640, FAKSE, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 25 Clothing, footwear, headgear. 
 
32 Beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
41 Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0888970 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200608064 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOLF BLASS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bilyara Vineyards Pty Ltd, Level 2, 77 Southbank 
Boulevard, Vic3006, SOUTHBANK, AU 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0889303 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200608256 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.20 CH 542058 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTELLIGENCE FORCE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Obermatt Partners AG, Rämistrasse 5, 8001, ZÜRICH, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0889716 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200608340 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.24 FR 05 3 395 569 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANESTYL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pierre Fabre Medicament, 45, place Abel-Gance, 
92100, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0891764 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200609091 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.07 HR Z20051860A 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INKER industrija keramike i porculana dd, Industrijska 
1, 10290, ZAPRESIC, HR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Apparatus for lighting, steam generation, 

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 
 
21 Accessories and crockery for household or 
kitchen use (not of precious metal or coated therewith); 
glass, porcelain or ceramic goods not included in other 
classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0891811 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200609095 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tovaristvo z Obmezhenou Vidpovidalnistu 
Inkermanskiy zavod marochnih vin, vul. Malinovskogo, 
20, 99703, SEVASTOPOL AVTONOMNA 
RESPUBLIKA KRIM, UA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverage (except beer); aperitifs; 

brandy; wine; whisky; vodka; perry; gin; cocktails; 
liqueurs; beverages (distilled); bitters; rum; cider; spirits 
(beverages); digesters (liqueurs and spirits). 
 
35 Commercial information agencies; marketing 
studies; business management of hotels; 
demonstration of goods; business information; business 
investigations; business inquiries; business 
management assistance; marketing research; 
economic forecasting; import-export agencies; 
professional business consultancy; business 
organization consultancy; shop window dressing; 
relocation services for businesses; procurement 
services for others (purchasing goods and services for 
other businesses); advertising; on-line advertising on a 
computer network; distribution of samples; sales 
promotion (for others). 
 
43 Bar services; hotels; accommodation bureaux 
(hotels, boarding houses); canteens; cafés; cafeterias; 
restaurants; self-service restaurants; catering (food and 
drink); snack-bars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0891812 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200609096 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.05 IT PD2005C 000462 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Berto's SpA, Viale Spagna, 12, 35020, TRIBANO 
(PADOVA), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Cooking plates (apparatus and installations 

for cooking), electric cooking grills (apparatus and 
installations for cooking), electric modular cooking lines, 
gas modular cooking lines, electric hot cooking plates, 
chafing dishes, electric deep fryers, ovens (other than 
for experimental purposes), convection gas ovens, 
convection electric ovens, steam ovens, mixed 
convection-steam electric ovens, mixed convection-
steam gas ovens, refrigerators, refrigerating cabinets, 
refrigerating containers, freezers, extractor kitchen 
hoods, toasters; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0892952 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200609448 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Modern Is Sistemleri Ticaret Anonim Sirketi, Levent 
Caddesi No. 9 Levent, Besiktas, ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 

real estate affairs. 
 
42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; legal services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0892957 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200609450 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bonis SpA, Via E. Fermi, 8, 31011, ASOLO 
(TREVISO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 
 
25 Clothing, footwear, headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0892966 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200609453 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.21 BX 1104140 
(540) Gjengivelse av merket: 

Vital Vitae 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lydia de Jong-van Noord hodn Vital Vitae BV io, 
Aalsmeerderweg 394, 1432EG, AALSMEER, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicinal food supplements and 

homeopathic preparations for human consumption. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0892975 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200609454 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.14 AT AM 1081/2006 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Albert Adolf Eder, Viecht 46, 4693, DESSELBRUNN, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0893020 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200609467 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.24 IT MC 2006 C 

000068 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fabi SpA, Via Bore Chienti scn, 62015, MONTE SAN 
GIUSTO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893046 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200609468 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.10 FR 06 3 402 482 
(540) Gjengivelse av merket: 

VASCO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue 
Fructidor, 75835, PARIS CEDEX 17, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their 
components namely, engines, gearboxes, bodyworks, 
chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub caps, 
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, 
head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion 
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer coupling 
devices, luggage racks, ski racks, spoilers, doors, 
sunroofs, window panes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0893051 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200609471 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.20 CH 548542 
(540) Gjengivelse av merket: 

AURELIA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Agricultural, horticultural and forestry 

products as well as seeds (not included in other 
classes); plant seeds, seedlings, live plants and natural 
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants 
or young plants for propagation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893052 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200609472 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.20 CH 540541 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKYLIGHTS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Agricultural, horticultural and forestry 

products as well as seeds (not included in other 
classes); plant seeds, plant seedlings, live plants and 
natural flowers, young plants, cuttings and other parts 
of plants or young plants for propagation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893053 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200609473 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.20 CH 548540 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANGIE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058, BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 31 Agricultural, horticultural and forestry 

products as well as seeds (not included in other 
classes); plant seeds, plant seedlings, live plants and 
natural flowers, young plants, cuttings and other parts 
of plants or young plants for propagation. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0893104 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200609649 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Giorgio D'Alessandro, Gerberstraße 17, 40591, 
DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893132 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200609654 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALMOS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720, 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0893270 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 200609698 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.07 US 78768628 

2006.06.06 US 78901271 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANTATA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 EAS Group Inc, 75 Perseverance Way, MA02601, 
HYANNIS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer hardware and software for 

communications applications, namely, gateways, 
servers, interface cards, firewalls and facsimile, fax 
boards, computer hardware and software in the field of 
voice and data communications. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893273 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200609699 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.10 DE 30601366.5/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALMETFLU 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ALS Pharma Vermittlungen eK Achim Schneider, 
Bajuwarenring 14, 82041, OBERHACHING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0893274 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200609700 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.03 DE 30600326.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLUSALMET 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ALS Pharma Vermittlungen eK Achim Schneider, 
Bajuwarenring 14, 82041, OBERHACHING, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth and dental wax; disinfectants. 
 
10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; suture materials. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893287 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200609702 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.06 DE 306 22 646.4/17 
(540) Gjengivelse av merket: 

OleCell 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Armacell Enterprise GmbH, Robert-Bosch-Strasse 10, 
48153, MÜNSTER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 17 Non-crosslinked thermoplastic products in the 

form of films, sheets, buns, blocks, inlays and profiles 
(semi-finished products); packing and stopping 
materials, including profiles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0893301 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200609703 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.13 CH 548997 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 
8005, ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 30 Chocolate and chocolate products. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893306 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200609705 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.09 BX 1103768 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATISKIN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Markline SA, 63-65 rue de Merl, 2146, LUXEMBOURG, 
LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

creams and lotions for skin care, hair lotions; 
dentifrices. 
 
10 Medical apparatus and instruments; 
apparatus for applying creams, gels and lotions on the 
skin (with a slimming effect); esthetic massage 
apparatus, gloves for massage. 
 
44 Medical, hygiene and beauty care services; 
beauty parlours and salons. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0893311 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200609706 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.07 CH 549322 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABELIZER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 
10 Medical apparatus and inhalers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893312 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200609707 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.07 CH 549323 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGILIZER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 
10 Medical apparatus and inhalers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893313 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200609708 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.07 CH 549324 
(540) Gjengivelse av merket: 

BREEZHALER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 
10 Medical apparatus and inhalers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0893314 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200609709 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.07 CH 549326 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPSOLIZER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002, BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Pharmaceutical preparations. 
 
10 Medical apparatus and inhalers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0893893 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200609844 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.24 DE 305 30 214.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEECODE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dietmar Jung, Grüner Weg 16, 51107, KÖLN, DE 
Edgar Venhofen, Gohfelder Poststrasse 24, 32549, 
BAD OEYNHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Communication and information transmission 

devices, telecommunication devices, data transmitting 
devices, user interfaces for wireless and wired user 
devices, headphones, audio/voice devices (headsets), 
handsfree equipment for use in motor vehicles, devices 
and components for mounting and/or using a mobile 
telephone or cell phone (handy) in motor vehicles; 
telephones, modems, facsimile apparatus, mobile 
telephones, cell phones, MP3 player, automatic 
answering equipment, telephone answering machine, 
BTX and videotex equipment, printer, photo printer; 
installations consisting of a combination of the fore-
mentioned devices and equipment; private automatic 
branch exchange. 
 
35 Organizational and/or economic or 
administrative consultancy when making contracts in 
the field of wired communication and data transmission 
(via infrared, radio and satellite transmission). 
 
42 Consultancy related to the technical research 
and development in telephone technology; technical 
consultancy when making contracts in the field of wired 
communication and data transmission (via infrared, 
radio and satellite transmission); engineer services in 
the field of wired communication, data communication 
and data transmission (infrared, radio and satellite 
transmission). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0895112 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 200610534 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARKETMOVER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eastman Kodak Co, 334 State Street, NY14650-0205, 
ROCHESTER, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 35 Business consulting and information services; 

business management consulting with relation to 
marketing planning and development, business 
development, business strategies, and sales 
development in the field of graphic communications 
industry; business marketing consulting services; 
development services for marketing strategies and 
concepts; business development services, namely 
providing sales and marketing tools and materials via 
the internet. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0895113 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200610535 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LightEdge 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 FXC Inc, 10-16 6F Nihonbashi Tomizawa-Chou, Chuo-
ku, 103-0006, TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Wavelength division multiplexer; statistical 

multiplexer; optical connector; optical coupler; optical 
signal transmitter-receiver; integrated optical circuits; 
fiber optics cables. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0895220 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200610551 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOOTHING BALANCE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 3 Shampoos; gels, mousses, balms and 
products in the form of aerosols for hair care and hair 
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and hair setting products; essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0895275 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200610558 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PCS Performance Clutch System
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, 97424, 
SCHWEINFURT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Parts of motor vehicles, especially clutches 

and parts thereof. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0895739 
(151) Int.reg.dato: 2006.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200610655 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.12 EM 004682101 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 OVD Kinegram AG, Zählerweg 12, 6301, ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 7 Parts of machines, namely embossing tools 
and embossing matrices. 
 
9 Magnetic, optical, electric and electronic 
devices and components for storage, processing and/or 
display of information contained on foil sheetings and 
foil bands, stickers, labels, bands, threads, discs, cards 
or plates; magnetic, optical or electrically conductive 
structures for storage, processing and/or display of 
information, these structures contained on foil 
sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards or plates; electric and/or electronic 
and/or optical and/or optoelectronic components and/or 
circuits; integrated circuits and electronic devices made 
of polymers; opto-electric energy converters, solar 
cells, light-emitting or laser diodes; antennae; optical 
displaying devices including liquid crystal displays; all 
aforementioned goods also codable as well as provided 
with optically active interference, polarisation and/or 
liquid crystal layers and/or with optically active spatial 
structures. 
 
16 Stickers, stamping and transfer foils included 
in this class; labels and self-adhesive labels (not of 
textile materials); printed data carriers in the form of 
chips, cards, discs, tags, bands as well as sheets and 
foils of paper or plastics, containing structures for the 
identification, authentication and replacement of 
money; data carriers in the form of chips, cards, discs, 
tags, bands as well as sheets of plastic materials, 
containing structures for the identification, 
authentication and replacement of money; packaging 
material of paper and plastic materials, namely sheaths 
and envelopes, bags and foils. 
 
17 Stamping, transfer and laminating foils, 
included in this class; security threads of plastics (in the 
form of narrow stamping, transfer or laminating foil 
bands); semi-finished foils of plastic materials for 
receiving data carriers for the identification, 
authentication and replacement of money; semi-
finished products of plastic materials, namely self-
adhesive foils, plastic laminates, semi-finished foils and 
semi-finished stamping foils of plastic materials for 
containing means for the identification, authentication 
and replacement of money. 
 
42 Technical consultation with respect to the 
possibilities of use of identification, authentication and 
money replacement means, namely of data carriers in 
the form of foil sheetings and foil bands, stickers, 
labels, threads, plates, chips, cards, discs, tags, bands 
as well as sheets and foils of plastic materials, paper or 
metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0895925 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200610696 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 neuro-MEDITEC AG, Tobeläckerstrasse 6, 8212, 
NEUHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; data processing and 
computer equipment. 
 
10 Electric apparatus for neuromuscular 
stimulation (for medical use). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0895930 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200610698 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.14 FR 063410040 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jeanjean SA, Saint-Felix-de-Lodez, 34150, GIGNAC, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.15 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0895931 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200610699 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.14 FR 063409795 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Biofarma, 22, rue Garnier, 92200, NEUILLY-SUR-
SEINE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 42 Scientific research services for medical 

purposes, namely medical and clinical studies. 
 
44 Consulting in the pharmaceutical field; 
pharmaceutical or medical information services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0896276 
(151) Int.reg.dato: 2005.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200610982 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.20 DE 305 36 032.9/21 
(540) Gjengivelse av merket: 

Allways 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 VERMOP Salmon GmbH, Kiesweg 4-6, 97877, 
WERTHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 6 Aluminum poles for water flow with brass or 

plastic connectors; metal handles for wet mops; 
aluminum shafts for hand-operated cleaning apparatus; 
fastening clips for hand-operated wiping and cleaning 
apparatus, also for brushes and sponges; telescopic 
poles, in particular as handle extensions for hand-
operated window, wall, ceiling and floor squeegees; 
articulated joints for telescopic poles, handles for 
telescopic poles, connection adapters for handle 
extensions; all aforementioned goods of metal or 
essentially of metal for hand-operated cleaning 
apparatus. 
 
8 Floor and window scrapers (hand-operated 
tools); hand-operated implements for picking up paper; 
multi-purpose grabs (hand-operated implements) for 
holding objects. 
 
12 Transport, work, cleaning, disinfection, paper 
and waste-disposal trolleys for cleaning buildings and 
windows, hospitals, hotels and the like, as well as 
essential parts of the aforementioned goods (included 
in this class); boat hooks of fiberglass-reinforced plastic 
material, including with brass components. 
 
20 Fastening clips for hand-operated wiping and 
cleaning apparatus, also for brushes and sponges; 
telescopic poles, in particular as handle extensions for 
hand-operated window, wall, ceiling and floor 
squeegees; articulated joints for telescopic poles, 
handles for telescopic poles, connection adapters for 
handle extensions; all aforementioned goods not of 
metal nor essentially of metal for hand-operated 
cleaning apparatus. 
 
21 Small hand-operated household and kitchen 
utensils and apparatus (not of precious metal or coated 
therewith); household and kitchen containers (not of 
precious metal or coated therewith), in particular 
buckets; spray bottles and spray cans of plastic and/or 
metal for detergents; hand-operated apparatus and 
containers of plastic and/or metal (not of precious metal 
or coated therewith) for cleaning buildings and 
windows; integrated dispensers for moistening 
manually-operated floor cleaning apparatus; brooms, 
scrubbing brushes, hand brushes, brushes, toilet sets 
consisting of brushes and stands; mops as hand-
operated cleaning utensils for ships included in this 
class, dusters, radiator cleaning apparatus (hand-
operated), chamois leather for cleaning purposes, 
cleaning cloths; hand-operated wiping and cleaning 
apparatus for windows, walls, ceilings and floors, in 
particular window squeegees, holders for window 
wipers, water squeegees, ceiling and wall brushes, 
hand-operated wax applicators and removers; 
replacement blades as parts of window, wall, ceiling 
and floor squeegees; rubber wiper blades for cleaning; 
window, ceiling, wall and floor squeegees; cleaning and 
polishing covers (including mops) for window, floor, 
ceiling and wall cleaning and polishing apparatus; 
microfiber cleaning cloths, microfiber polishing cloths, 
mops; sponges; fitted cases with straps for holding 
hand-operated implements and utensils for cleaning, in 

particular for cleaning windows; holders including 
telescopic extensions for brushes and cleaning devices, 
in particular for window cleaning; parts of the 
aforementioned goods (included in this class); steel 
blades for cleaning smooth surfaces; holders (in 
particular of corrosion-resistant plastic) for steel blades 
for cleaning glass and surfaces. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896455 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611021 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROXES 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Toyo Tire & Rubber Co Ltd, 17-18, Edobori 1-chome, 
Nishi-ku, 550-8661, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Tires (for automobiles); inner tubes (for 

automobile tires); automobiles and their parts and 
fittings; vessels and their parts and fittings (other than 
"air cushion vehicles"); air-cushion vehicles; aircraft and 
their parts and fittings; railway rolling stock and their 
parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and their parts and fittings; baby carriages (prams); 
rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; 
horse drawn carriages; bicycle trailers (riyakah); 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896456 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200611022 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bottega Verde SrL, Podere San Luigi, Palazzo 
Massaini, 53026, PIENZA (SI), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions; dentifrices. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0896541 
(151) Int.reg.dato: 2006.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200611046 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.20 CH 544816 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYPILOT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Phonak Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712, 
STÄFA, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Transmitters and receivers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896589 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200611065 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kanefusa KK, 1, Nakaoguchi 1 chome, Oguchi-cho, 
480-0192, NIWA-GUN, AICHI, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 7 Lumbering, woodworking, or veneer or 

plywood making machines and apparatus. 
 
37 Repair or maintenance of machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or 
plywood making. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0896665 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200611077 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.21 EM 5267588 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rezidor SAS Hospitality A/S, Amager Boulevard 70, 
2300, KØBENHAVN S, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 43 Hotel services, in particular check in/check 

out services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896684 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 200611082 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEFENSICS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Codenomicon Inc, 101 Metro Drive, Suite 660, 
CA95110, SAN JOSE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software development tools used 

to test, evaluate and improve information and network 
security. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0896749 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200611094 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.03 DE 30614361.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

101EX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809, 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 12 Motor vehicles and their parts, included in this 

class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896763 
(151) Int.reg.dato: 2006.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200611102 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.07 GB 2403414 
(540) Gjengivelse av merket: 

COOLEVE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nelly Malek, 8 Knighton Close, CR26DP, S. 
CROYDON, SURREY, GB 
Fawzi Malek, 8 Knighton Close, CR26DP, S. 
CROYDON, SURREY, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 3 Cosmetic preparations for cooling the body; 

preparations for sun tanning, sun screening, ultraviolet 
absorption; deodorants, antiperspirants, fragant 
preparations; all supplied in aerosol form, included in 
this class. 
 
5 Pharmaceutical preparations for reducing 
skin temperature, relieving hot flushes, treating prickly 
heat, treating itchy, irritated skin and skin rashes, 
treating burns, all by cooling the skin; all supplied in 
aerosol form, all included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896770 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200611103 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VONDARIO 
(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: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0896777 
(151) Int.reg.dato: 2006.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200611106 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mercury 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Frankonia Handels GmbH & Co KG, 
Schiesshausstrasse 10, 97228, ROTTENDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 13 Weapons for hunting. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.20 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0896839 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200611120 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.29 DK VA 2005 04113 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAKMANN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bakmann Holding A/S, Store Kongensgade 59b, 1264, 
KØBENHAVN K, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Computer software, including computer 

software for debtor administration; web-based software 
for debtor administration; electronic publications, 
including instructional and teaching material, 
information and newsletters, also in downloadable form; 
recorded films and videos. 
 
16 Instructional and teaching material (except 
apparatus); printed publications, including information 
materials and newsletters. 
 
35 Advertising; trade and market analyses; 
business management; business administration; office 
functions; consultancy regarding business organization; 
professional consultancy and advice in connection with 
debtor administration and management also made 
available on a website via global computer networks; 
consultancy and advice in connection with invoice 
administration; debtor administration and management 
for third parties (outsourcing); invoice administration for 
third parties (outsourcing); call centre management and 
administration; selection of personnel and temporary 
employment agencies; personnel recruitment. 
 
36 Financial affairs; financial analyses, including 
credit analyses; financial consultancy in connection with 
mergers, acquisitions and liquidation of companies; 
debt collection agencies; consultancy in connection 
with debt collection; consultancy in connection with 
purchase and sale of claims; factoring. 
 
41 Education; providing of training; arranging 
and conducting of seminars, lectures, conferences, 
symposiums and workshops; publication of printed 
matter and electronic media (except advertising); 
publication of electronic books and journals on-line. 
 
42 Legal services, also communicated via global 
computer networks; computer programming; installation 
of computer software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0896843 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200611122 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.29 BX 1092935 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXPLANON 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349AB, OSS, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

 5 Medicines and pharmaceutical preparations 
for human use, among which contraceptives; 
contraceptive pharmaceutical preparations contained in 
or released from contraceptive sub-dermal implant. 
 
10 Sub-dermal implant. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.21 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0896892 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200611135 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCHLEICHER 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Schleicher Electronic GmbH & Co KG, 
Pichelswerderstr. 3-5, 13597, BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Electric apparatus and instruments (included 

in class 9); relays, in particular control relays, signalling 
and transmitting relays, metering relays, measuring 
relays, time relays, electronic relays; latching relays, 
phase guards, reversing switches, measurement 
controls, cam contact makers, contact timers, step 
switching system, automatic time switches, load 
guards, electronic pulse generators, electronic time 
switches, electronic special controls; programmable 
control apparatus with electronic program storage and 
input, output, operating and programming apparatus 
and interfaces therefor; computer programs (recorded 
and downloadable); safety switching apparatus; safety 
controls; safety modules; standard position service 
controls (SPS) and computer numerical controls (CNC); 
fieldbus components; PC-based controls and control 
units; diagnosis and design software. 
 
37 Installation, maintenance and repair of control 
systems. 
 
42 Engineering; technical tests and checks; 
technical measuring; development of new products (for 
others); computer programming; research in the field of 
electrical engineering; hardware and software 
consultancy; implementation of computer programs on 
networks; installation of computer programs; licensing 
of software; licensing of industrial property rights; 
consultancy related to research and development of 
electrotechnical apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Int.reg.nr: 0896901 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 200611137 
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.24 IT MI2006C004640 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 iGuzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, 
62019, RECANATI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 11 Lighting apparatus. 

 
16 Books, magazines, papers, booklets and 
printed matter in general. 
 
35 Advertising services, publication of 
advertising texts, services related to marketing, that is 
related to organization of sales and marketing activities 
of products mentioned in classes 11 and 16, as well as 
key holders, eyeglasses, clocks, pens, umbrellas, 
leatherwear, clothing items, headgear, items for 
smokers; all supplied via Internet also. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
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Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assigment 
 
(111) Int.reg.nr: 0735580E 
(151) Int.reg.dato: 2000.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200702419 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.02.29 BX 662015 
(540) Gjengivelse av merket: 

STOLICHNAYA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; 
spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0735580 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0735668F 
(151) Int.reg.dato: 2000.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 200702420 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.04.25 BX 662853 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; 
spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0735668 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0739600D 
(151) Int.reg.dato: 2000.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200702421 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.06.15 BX 665812 
(540) Gjengivelse av merket: 

STOLI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; 
spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0739600 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0740338D 
(151) Int.reg.dato: 2000.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200702422 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.04.25 BX 664159 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (beers not included) 
vodka; spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0740338 
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(111) Int.reg.nr: 0743806B 
(151) Int.reg.dato: 2000.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200702423 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.07.04 BX 666854 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 
 
33 Alcoholic beverages (beers not included) 
vodka; spirits. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0743806 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0748706A 
(151) Int.reg.dato: 2000.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200702424 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.08.08 DE 300 58 765.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

HELEV 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, 
NG23AA, NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 5 Medicines. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0748706 
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0749185A 
(151) Int.reg.dato: 2000.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200702125 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.22 
(300) Søknadsprioritet: 2000.06.09 BX 671230 
(540) Gjengivelse av merket: 

VELOURS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Pill boxes, boxes and cases for watches, 

jewellery and cigarettes, cuff links, ashtrays, 
candlesticks, badges, household trays, powder 
compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar 
bowls, all these goods made of precious metals or 
plated therewith and included in this class; jewellery, 
jewellers' goods and precious stones; chronometers, 
watches and clocks. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0749185 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0750738A 
(151) Int.reg.dato: 2000.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200702425 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.08.07 BX 673524 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIAMANTS SAUVAGES 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cartier International NV, Scharlooweg 33, CURAÇAO, 
AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Pill boxes, boxes and cases for watches, 

jewellery and cigarettes, cuff links, ashtrays, 
candlesticks, badges, household trays, powder 
compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar 
bowls, all these goods made of precious metals or 
plated therewith and included in this class; jewellery, 
jewellers' goods and precious stones; chronometers, 
watches and clocks. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0750738 
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(111) Int.reg.nr: 0750739A 
(151) Int.reg.dato: 2000.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200702426 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2000.08.07 BX 673523 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIADEA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cartier International NV, Scharlooweg 33, CURAÇAO, 
AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 14 Pill boxes, boxes and cases for watches, 

jewellery and cigarettes, cuff links, ashtrays, 
candlesticks, badges, household trays, powder 
compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar 
bowls, all these goods made of precious metals or 
plated therewith and included in this class; jewellery, 
jewellers' goods and precious stones; chronometers, 
watches and clocks. 

(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0750739 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0784271C 
(151) Int.reg.dato: 2002.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200702427 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2001.12.17 BX 705059 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV te Rotterdam, World Trade 
Center, unit TM II 19, WILLEMSTAD, CURAÇAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 

 Overdratt fra int.reg.nr. 0784271 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0788522G 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200702833 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.03.01 BX 705485 
(540) Gjengivelse av merket: 

STOLICHNAYA ELIT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV te Rotterdam, World Trade 
Center, unit TM II 19, WILLEMSTAD, CURAÇAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 

 Overdratt fra int.reg.nr. 0788522 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0788948G 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200702429 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2002.07.12 BX 709358 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV te Rotterdam, World Trade 
Center, unit TM II 19, WILLEMSTAD, CURAÇAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 

 Overdratt fra int.reg.nr. 0788948 
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(111) Int.reg.nr: 0789448G 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2012.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200702126 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.02.22 
(300) Søknadsprioritet: 2002.04.26 BX 711014 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(554) Merket er et  tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Spirits International NV, World Trade Center, unit TM II 
19, WILLEMSTAD-CURACAO, AN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; 

spirits. 
(450) Kunngjøringsdato: 13/07, 2007.03.26 

 Overdratt fra int.reg.nr. 0789448 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 238400 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200701584 
(220) Inndato: 2007.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Liv I Misund, 420 Rue Saint Sauveur, 06110 LE 
CANNET, FR 

  
 
(111) Reg.nr.: 238403 
(151) Reg.dato.: 2007.03.16 
(210) Søknadsnr.: 200702160 
(220) Inndato: 2007.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hege Nesheim, Myrkdalsvegen 381, 5713 
VOSSESTRAND, NO 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21. 
 
(111) Reg.nr.: 0884369 
(210) Søknadsnr.: 200606147 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2007.02.05 
 

(540) Gjengivelse av merket 

EPIPHARM 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Algol Pharma OY, Karapellontie 6, 02610 ESBO, FI 
 Innsiger: 
 Ethypharm, 21, rue Saint Matthieu, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

NO 
  

 
(111) Reg.nr.: 237191 
(210) Søknadsnr.: 200608426 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2007.01.15 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 BRØNDBY, 
DK 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Stiftelsen Miljømerking i Norge, Tordenskiolds gate 6B, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Stiftelsen Miljømerking i Norge, Tordenskiolds gate 6B, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf  varemerkeloven §§ 21a og 52. 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. 
 
(111) Reg.nr.: 0862778 
(210) Søknadsnr.: 200511046 
(540) Gjengivelse av merket 

PANACEO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Panaceo International Active Mineral Production 
GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585 VILLACH-
GÖDERSDORF, AT 

 Innsiger: 
 SmithKline Beecham (SWG) Ltd, Four Horizons Court, 

Harlequin Avenue, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0877259 
(210) Søknadsnr.: 200602879 
(540) Gjengivelse av merket 

ATTIXS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Attixs Global Collection SA, 75 rue de Lyon, 1203 
GENÈVE, CH 

 Innsiger: 
 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 0885516 
(210) Søknadsnr.: 200606708 
(540) Gjengivelse av merket 

MIST 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mentice AB, Rosenlundsgatan 8, 41120 GÖTEBORG, 
SE 

 Innsiger: 
 Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley 

Avenue, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 

(111) Reg.nr.: 229089 
(210) Søknadsnr.: 200411497 
(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Dr Persfood AB, Box 51, 24121 ESLÖV, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 Compañia Envasadora Loreto SA, Carretera Sevilla-

Huelva, Kilómetro 14, Espartinas, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

NO 
 Resultat: 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
(111) Reg.nr.: 230824 
(210) Søknadsnr.: 200412863 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Lonsdale Sports Ltd, Grenville Court, Britwell Road, 

SL1 8DF BURNHAM, BUCKINGHAMSHIRE, GB 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Leo Pharmaceutical Products LTD A/S, DK 
 Innsigers fullmektig: 
 Leo Pharmaceutical Products LTD A/S, DK 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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(111) Reg.nr.: 231140 
(210) Søknadsnr.: 200500748 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Taylor Nelson Sofres plc, TNS House, Westgate, 

W51UA LONDON, GB 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Gallup Inc, 1001 Gallup Drive, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs 

plass, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 

(111) Reg.nr.: 231761 
(210) Søknadsnr.: 200504333 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 C More Entertainment AB, Tegeluddsvägen 7, 11584 

STOCKHOLM, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 

Agrarwirtschaft mbH, Koblenzer Strasse 148, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
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(111) Reg.nr.: 233149 
(210) Søknadsnr.: 200512016 
(540) Gjengivelse av merket 

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

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

VESTFOLD, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Prior Norge BA, Postboks 233 Økern, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Postboks 5074 Majorstua, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket. 
  

 
(111) Reg.nr.: 234402 
(210) Søknadsnr.: 200513709 
(540) Gjengivelse av merket 

TECHNO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Thorn Lighting AS, Postboks 63, 1483 SKYTTA, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 technolight Leuchten GmbH, Schindellehm 15, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 
 Resultat: 
 Registreringen er slettet. Grunnlaget for innsigelsen er 

dermed falt bort. 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 0819416 
(210) Søknadsnr.: 200402568 
(151) Reg.dato: 2004.01.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2014.01.14 

(220) Inndato: 2004.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAIRYTOPIA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, CA90245-5012 

EL SEGUNDO, US 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 28 Toys, games and playthings, namely dolls, 

doll clothing and doll accessories, doll playsets and 
accessories; plush toys and accessories therefor. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
 
 

(111) Reg.nr.: 0869368 
(210) Søknadsnr.: 200513927 
(151) Reg.dato: 2005.08.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.08.11 

(220) Inndato: 2005.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Werzalit GmbH + Co KG, Gronauer Strasse 70, 71720 

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

Grønland, 0134 OSLO, NO 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 19 Terrace profiles; building materials (non-

metallic); namely building materials made of derived 
timber products as well as wood-plastic composite 
products (especially so-called wood-plastic/polymer 
composites/"wpc") with the exception of façage 
wainscoting panels; wall wainscoting panels, ceiling 
wainscoting panels, with the exception of façade 
wainscoting panels. 
 
20 Furniture and parts thereof, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; cover 
panels for kitchen furniture and refrigerating cabinets, 
shelves for furniture and shelves for racks; packing 
cases, storage bins, transport containers and pallets, 
not of metal. 
 
21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware, 
included in this class. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 0880749 
(210) Søknadsnr.: 200604459 
(151) Reg.dato: 2005.12.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.12.14 

(220) Inndato: 2006.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 RenaSelect GmbH & Co KG, Kunstseidenstr. 4, 01796 

PIRNA, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 7 Pump diaphragms. 

 
10 Medical apparatus and instruments and parts 
therefor, in particular dialysis membranes. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
 
 
(111) Reg.nr.: 0887880 
(210) Søknadsnr.: 200607634 
(151) Reg.dato: 2005.11.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.11.25 

(220) Inndato: 2006.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAXplus 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Deutsche Börse AG, Neue Börsenstrasse 1, 60487 

FRANKFURT, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Computer programs. 

 
16 Printed matter, printed publications in 
connection with stock exchange and financial services. 
 
35 Compilation and systematization of 
information and data into computer data bases; 
compilation and evaluation of statistical data. 
 
36 Financial affairs, in particular services of a 
stock exchange, of an electronic stock exchange; 
services of a bank, of a clearing house as well as of a 
stock and/or financial broker; stock exchange 
quotations; ascertaining, calculation and issuing of 
indices in connection with securities and options and 
futures contracts; information relating to finance and the 
stock exchange on the Internet. 
 
38 Telecommunication services, namely 
reception, retrieval and transmission of information and 
data by means of electronic transmission; rental of 
access time to computer data bases. 
 
42 Design and updating of computer software 
and data base software. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
 
 

(111) Reg.nr.: 0895600 
(210) Søknadsnr.: 200610626 
(151) Reg.dato: 2006.08.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.08.04 

(220) Inndato: 2006.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATLANTE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue 

Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

air or water; motor vehicles, their components, namely 
motors and engines, gearboxes, bodyworks, chassis, 
steering systems, shock absorbers, transmissions, 
brakes, wheels, wheel rims, wheel covers, seats, anti-
theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests 
for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective 
moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank 
stoppers, bumper guards, trailer coupling devices, 
luggage racks, ski racks, spoilers, doors, sun roofs, 
window panes. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
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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) Reg.nr.: 182815 
(210) Søknadsnr.: 19960155 
(151) Reg.dato: 1997.06.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2007.06.19 

(220) Inndato: 1996.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Coast Center base AS, Postboks 55, 5347 KYSTBASEN 

ÅGOTNES, NO 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 4 Hele klassen 

 
6 Hele klassen 
 
7 Hele klassen 
 
12 Hele klassen 
 
14 Hele klassen 
 
35 Hele klassen 
 
36 Hele klassen 
 
37 Hele klassen 
 
39 Hele klassen 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
 
 

(111) Reg.nr.: 217695 
(210) Søknadsnr.: 200205087 
(151) Reg.dato: 2003.02.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2013.02.13 

(220) Inndato: 2002.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma ANS, Postboks 1548, 0117 Oslo, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet 
 
39 Varetransportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
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(111) Reg.nr.: 217696 
(210) Søknadsnr.: 200205088 
(151) Reg.dato: 2003.02.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2013.02.13 

(220) Inndato: 2002.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Kluge Advokatfirma ANS, Postboks 1548, 0117 Oslo, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet 
 
36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom 
 
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet 
 
39 Varetransportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer. 

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
 
 

(111) Reg.nr.: 230159 
(210) Søknadsnr.: 200410070 
(151) Reg.dato: 2005.12.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.12.16 

(220) Inndato: 2004.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

NINTENDO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku 

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

0306 OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
 9 Videospillemaskiner av arkadetypen; nedlastbare 

programmer, datamaskinprogrammer og andre programmer 
for videospillemaskiner av arkadetypen; spillkort med 
strekkode for lading av dataspill; elektroniske kretser, 
optiske plater, magnetiske plater, optisk/magnetiske plater, 
magnetbånd, magnetkort, ROM-magasiner, ROM-kassetter, 
minne/lagermagasiner, minne/lagerkort, CD-ROM, DVD-
ROM og andre minne/lagringsmedia for lagring av 
programmer for videospillemaskiner av arkadetypen; 
styreenheter, adaptere for kommunikasjon; styrespaker og 
andre deler og tilbehør for videospillemaskiner av 
arkadetypen; videospill for hjemmebruk; nedlastbare 
programmer, datamaskinprogrammer og andre programmer 
for videospillemaskiner for hjemmebruk; elektroniske kretser, 
optiske plater, magnetiske plater, optisk/magnetiske plater, 
magnetbånd, magnetkort, ROM-magasiner, ROM-kassetter, 
minne/lagermagasiner, minne/lagerkort, CD-ROM, DVD-
ROM og andre lagringsmedia for lagring av programmer for 
videospillemaskiner for hjemmebruk; styreenheter, 
styrespaker og andre deler og tilbehør for 
videospillemaskiner for hjemmebruk; nedlastbare 
programmer, datamaskinprogrammer og andre programmer 
for håndholdte spill med flytekrystall-display; elektroniske 
kretser, optiske plater, magnetiske plater, optisk/magnetiske 
plater, magnetbånd, magnetkort, ROM-magasiner, ROM-
kassetter, minne/lagermagasiner, minne/lagerkort, CD-ROM, 
DVD-ROM og andre minne/lagringsmedia for lagring av 
programmer for håndholdte spill med flytekrystall-display; 
personlige datamaskiner og andre datamaskiner (innbefattet 
sentrale prosessorenheter, elektroniske kretser, 
magnetplater og magnetbånd for lagring av 
datamaskinprogrammer og andre periferenheter); 
nedlastbare programmer og andre programmer for 
personlige datamaskiner og andre datamaskiner; 
elektroniske kretser, optiske plater, magnetiske plater, 
optisk/magnetiske plater, magnetbånd, magnetkort, ROM-
magasiner, ROM-kassetter, minne/lagermagasiner, 
minne/lagerkort, CD-ROM, DVD-ROM og andre 
minne/lagringsmedia for lagring av nedlastbare programmer 
og andre programmer for personlige datamaskiner og andre 
datamaskiner; elektroniske kretser (blanke), optiske plater 
(blanke), magnetiske plater (blanke), optisk/magnetiske 
plater (blanke), magnetbånd (blanke), magnetkort (blanke), 
ROM-magasiner (blanke), ROM-kassetter (blanke), 
lagermagasiner (blanke), lagerkort (blanke), CD-ROM 
(blanke), DVD-ROM (blanke) og andre blanke 
lagringsmedia; strekkodelesere, andre elektroniske 
maskiner, apparater og deres deler; spillkort med strekkode; 
laboratorieapparater og - instrumenter; pedometere; andre 
måleinstrumenter eller testmaskiner og - instrumenter; 
maskiner og apparater for strømfordeling eller kontroll av 
kraftforsyning; tørrceller; andre batterier og celler; elektriske 
eller magnetiske måleinstrumenter og testere; 
kommunikasjonskabler, andre elektriske ledninger og kabler; 
kameraer; andre fotografiske maskiner og apparater; 
kinomaskiner og - apparater; optiske apparater og 
instrumenter; briller for sportsbruk; kontaktlinser; solbriller; 
etuier for kontaktlinser; andre typer briller (også 
forstørrelsesglass); behandlet glass (ikke for bygninger); 
livredningsapparater og - utstyr; digitalkameraer; 
mobiltelefoner; mobiltelefonholdere; andre deler og 
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tilpasningsutstyr for mobiltelefoner; faksimilemaskiner, 
fjernsynsapparater, CD-spillere, videoplatespillere, 
videobåndspillere, høyttalere, hodetelefoner, andre 
telekommunikasjonsmaskiner og - apparater; innspilte 
CD'er; andre innspillingsenheter av fonografisk type; 
elektroniske kretser og CD- ROM med innspilte programmer 
for automatisk spilling av elektroniske musikkinstrumenter; 
metronomer; ozoniseringsapparater; elektrolyseapparater 
(elektrolytiske celler); spilleautomater; 
sportstreningssimulatorer; simulatorer for kjøreopplæring; 
rotasjonsomvandlere; faseendringsapparater; elektriske 
strykejern; elektriske hårkrøllemaskiner/krølltenger; 
elektriske summere; jernbanesignaler; varseltrekanter for 
kjøretøyer; lysende eller mekaniske veiskilt; brannalarmer; 
gassalarmer; beskyttelseshansker; brannslukkere; 
brannhydranter; brannslangedyser; brannbiler; brannbåter, 
sprøytebåter; sprinklersystemer for brannvern; 
varselapparater mot tyveri; beskyttelseshjelmer; 
brannbeskyttelsesklær; støvmasker; gassmasker; 
magnetkjerner; sigar/sigarett-tennere for biler; 
motstandstråd; elektroder; sveisemasker; eksponerte 
kinofilmer; eksponerte fotografiske filmer; monteringsrammer 
for diapositiv film; ferdiginnspilte videoplater og - bånd; 
elektroniske publikasjoner; salgsmaskiner; myntbetjente 
poster for parkering; kassaregistere; regnestaver; 
mynttellere- eller sorteringsmaskiner; elektriske 
visningspaneler for å vise målfigurer, aktuelle resultater eller 
lignende; fotokopieringsmaskiner; manuelt betjente 
regnemaskiner; tegne- eller skisseringsmaskiner og - 
apparater; stemplingsmaskiner for tid og dato; 
tidsregistreringsur; kontormaskiner for hullkort; 
stemmemaskiner; faktureringsmaskiner; kontrollapparater 
for frimerker; vektbelter (for scuba- eller fridykking); 
våtdrakter (for scuba- eller fridykking); beskyttelseshjelmer 
for sport; lufttanker (for scuba- eller fridykking); 
dykkemaskiner og - apparater (ikke for sport); regulatorer 
(for scuba- eller fridykking); sveisemaskiner for 
lysbuesveising; maskiner for metallkutting og - skjæring (ved 
hjelp av bue, gass eller plasma); apparater for egg-
gjennomlysning; elektriske sveiseapparater; elektriske 
døråpnere; øreplugger; elektriske kalkulatorer.  
16 Papir og papp, pappesker til bruk i industrien; 
plastfolie for innpakking av mat; søppelposer av papir til bruk 
i husholding; søppelposer av plast til bruk i husholding; 
hygienepapir; mønster til papir; papirhåndklær; papirduker; 
papirservietter; papirbannere; papirflagg; lommetørkler av 
papir; papirbleier; skredderkritt; bagasjeetiketter; trykte lotteri 
billetter (ikke lekebilletter); handelskort; kataloger; kalendere; 
tidsskrifter; aviser; brosjyrer og andre trykksaker; malerier og 
kalligrafiske verk; fotografier; fotografistativ; albumer; 
utklippsbøker; skissebøker; notisbøker; skriveblokker; 
konvolutter; løsbladblokker; blyanter; trykkblyant; 
kulepenner; fyllepenner; malestaffeli; tegnebrett; 
kunstmalerilerret; fargestifter; pastellmaling; paletter til 
kunstmalere; skriveblekk; klips; viskelær; linjal (til 
skrivemateriell og til kontorbruk); globuser; heftemaskin (ikke 
elektrisk); annet skrive- og studiemateriell; lime- og andre 
klebemiddeler til skrivemateriell eller husholdingsformål; 
blåkopieringsmaskiner; adresseringsmaskin; reglett; 
fargebånd; trykktyper; automatiske frimerkemaskiner; 
elektriske heftemaskiner til kontorbruk; 
konvoluttforseglingsmaskin til kontorbruk; 
makuleringsmaskin; tegneredskaper; malerkoster for 
dekoratører; skrivemaskiner; maskiner til sjekker; 
stensileringsmaskiner; relieff stensilmaskin; 
makuleringsmaskin for papir til kontorbruk; segllakk; 
sjablongmerking; elektriske blyantspissere; 
frankeringsmaskiner; roterende duplikator; innendørs 
akvarium og tilbehør dertil.  
25 Klær; strømpebånd; strømpeholdere; bukseseler; 
kjole-skjørte- og bukselinning; belter; fottøy; maskeradeklær; 
sports- og gymnastikklær; sports- og gymnastikkfottøy.  
28 Håndholdte spill med flytekrystall-display, deler og 
tilbehør til håndholdte spill med flytekrystall-display; 
underholdningsmaskiner og apparater til bruk i 
fornøyelsesparker (ikke arkade videospillemaskiner); 
spillemaskiner og apparater; kortspill-leker og deres tilbehør; 
fylte og stoppede leker; plastikk leker; lekenøkkelknippe; 

leker i kapsler; andre leker; strategispill; japansk sjakk 
(Shogi spill); kortspill og deres tilbehør; japansk spillkort 
(Utagaruta); terningspill; japansk terningspill (Sugoroku); 
terningbeger; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill 
sett); trylleapparater; domino; spillkort; japansk spillkort 
(Hanafuda); mah-jong; biljardutstyr; dukker; leker for husdyr; 
sports- og gymnastikkverktøy; skismøringsvoks; 
fiskestenger; insekt oppsamlingsverktøy; oppblåsbare 
svømmemadrasser; svømmeføtter for crawl-svømming.  
35 Annonsering og publisering; utstedelse av 
rabattmerker; bistand ved ledelse og administrasjon av 
analyser eller konsulentarbeide; markedsundersøkelse; 
fremskaffelse av informasjon om vareomsetning; bistand ved 
ledelse og administrasjon av hoteller; remitteringstjenester; 
auksjonsvirksomhet; import og eksport agenturer; formidling 
og administrering av abonnement av aviser; stenografi; 
transkripsjoner; dokument reproduksjon; arkivering av 
dokumenter eller magnetbånd; drift av datamaskiner, 
skrivemaskiner, telex og andre tilsvarende kontormaskiner; 
utleie av skrivemaskiner og kopieringsmaskiner; 
fremskaffelse av informasjon om ansettelser; utleie av 
salgsautomater.  
38 Telekommunikasjonsvirksomhet (unntatt 
kringkasting); kringkasting; nyhetsbyråvirksomhet; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr inkludert telefoner og faksimile 
apparater.  
41 Utdannelsesvirksomhet og instruksjonstjenester 
relatert til kunst, håndverk, sport eller generell kunnskap; 
organisering, administrering eller arrangering av seminarer; 
trening av dyr; planteutstillinger; hager med adgang for 
publikum; grotter/huler med adgang for publikum; 
dyreutstillinger; arkiv/bibliotektjenester for 
dokumentasjonsmateriale; kunstutstillinger; fremskaffelse av 
elektroniske publikasjoner; bokpublikasjoner; planlegging av 
formidling av filmfremvisning, show-, teater- eller 
musikalforestillinger; filmfremvisning, smalfilmproduksjon 
eller smalfilmdistribusjon; presentasjon av live-show 
forestillinger; iscenesetting eller presentasjon av 
teaterforestillinger; presentasjon av musikalforestillinger; 
produksjon av radio- eller fjernsynsprogrammer; produksjon 
av videofilmer innen områdene undervisning, kultur, 
underholdning eller sport (unntatt film, radio eller 
fjernsynsprogrammer og annonsering og publisering); 
rettledning til å lage radio- eller fjernsynsprogrammer; drift 
av videoutstyr eller audioutstyr for produksjon av radio eller 
fjernsynsprogrammer; organisering, administrasjon eller 
arrangering av sportskonkurranser; organisering, 
administrering eller arrangering av videospill-begivenheter; 
organisering, administrering eller arrangering av 
hesteveddeløp; organisering, administrering eller 
arrangering av sykkelløp; organisering, administrering eller 
arrangering av båtrace; organisering, administrering eller 
arrangering av bilrace; betjeningslotterier; språktolkninger; 
oversettelser; fotografiske tjenester; fremskaffelse av audio 
eller videostudioer; fremskaffelse av sportsfasiliteter; 
fremskaffelse av fornøyelsesfasiliteter; fremskaffelse av 
filmer, show, teaterstykker, musikk eller 
undervisningstrening; bestilling av plasser ved show; utleie 
av sportsutstyr; utleie av kinematografiske maskiner og 
apparater; utleie av kinofilmer; utleie av negativer; utleie av 
positiver (fotografier); utleie av forbruker videospill; utleie av 
leker; utleie av musikkinstrumenter; utleie kameraer; utleie 
av optiske maskiner og instrumenter; utleie av fjernsynssett; 
utleie av bøker; utleie av radiosett; utleie av 
grammofonplater eller magnetbånd med lydopptak; utleie av 
bildeinnspilte magnetbånd; utleie av fornøyelsesmaskiner og 
- apparater; utleie av spillemaskiner og -apparater; utleie av 
malerier og kalligrafiske verk; online spilltjenester via 
internett og andre datanettverk; utleie av tegneinstrumenter. 
42 Fremskaffelse av meteorologisk informasjon; 
arkitektonisk design; oppmålinger og landemålinger; 
geologiske oppmålinger eller forsking og vitenskapelige 
undersøkelser; design av maskiner, apparater og 
instrumenter (samt deler dertil) eller systemer bestående av 
slike maskiner, apparater og instrumenter; design; 
datamaskin-software design, datamaskinprogrammer eller 
vedlikehold av datamaskinsoftware; teknisk rådgivning 
relatert til ytelse, utførelse, virkemåte av datamaskiner, biler 
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og andre maskiner som krever høyt nivå av 
personkunnskap, dyktighet eller erfarenhet av operatørene 
for å imøtegå nødvendig nøyaktighet og presisjon ved 
betjening av disse; testing, inspeksjon eller forskning av 
legemidler, kosmetikk eller næringsmidler; forsking av 
byggekonstruksjoner eller byplanlegging; testing eller 
forskning av forebyggelse av forurensning; testing eller 
forsking av elektrisitet; testing eller forskning av sivil 
ingeniørvirksomhet; testing, inspeksjon eller forskning av 
landbruk, husdyravl eller fiskerier; testing eller forskning av 
maskiner, apparater og instrumenter; virksomhet for 
prosedyrer relatert til industriell eiendomsrett, forberedelse 
av ekspertmeninger; virksomhet for juridiske prosedyrer 
relatert til prosesser eller juridiske spørsmål og kjennelser; 
virksomhet for rettslig registrering eller depositumer: 
virksomhet eller meglervirksomhet av copyright lisenser; 
utleie av måleapparater; utleie av datamaskiner; 
fremskaffelse av datamaskinprogrammer; utleie av 
laboratorium apparater og instrumenter; fremskaffelse av 
informasjon om donasjon av menneskelik for medisinsk 
forskning; arrangering av donasjon av menneskelik for 
medisinsk forskning.  

(450) Kunngjort dato: 13/07, 2007.03.26 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 
(111) Reg.nr.: 229051 
(151) Reg.Dato.: 2005.11.01 
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Slettelser av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Int.reg. / nasj. ref.nr 
 0749185 (200102428) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 

nr. 0749185A 

 0789448 (200211539) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0789448G 

0735580 (200008368) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0735580E 

0735668 (200008386) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0735668F 

0739600 (200011351) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0739600D 

0740338 (200012054) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0740338D 

0743806 (200110117) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0743806B 

0748706 (200102181) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0748706A 

0750738 (200103558) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0750738A 

0750739 (200103559) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0750739A 

0784271 (200207894) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0784271C 

0788948 (200210745) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0788948G 

0788522 (200210631) Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering 
nr. 0788522G 
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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.: 107055, 115774, 179894, 197308 
(730) Innehaver: Novartis Vaccines and Diagnostics 

GmbH & Co KG, Emil-von-Behring-
Strasse 76, 35041 MARBURG, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 117448, 128839, 166839, 208480 
(730) Innehaver: Avent Ltd, Oakleigh Road South, Unit 6, 

North London Business Park, NI11SS 
NEW SOUTHGATE, GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 128052 
(730) Innehaver: Bon'A Parte AS, Thrigesvej 2, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128271 
(730) Innehaver: Metso Automation OY, Tulppatie 1, 

00880 HELSINGFORS, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128335 
(730) Innehaver: VTACo LLC, 780 West Belden Avenue, 

IL60101 ADDISON, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128736 
(730) Innehaver: Deutsche EXIDE GmbH, Im 

Thiergarten, 63654 BÜDINGEN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 128882, 132608, 140357, 145895, 

166420, 166421, 186906, 195396, 
208447 

(730) Innehaver: Novartis Vaccines and Diagnostics Inc, 
4560 Horton Street, CA94608 
EMERYVILLE, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 131139 
(730) Innehaver: Sizzler International Marks LLC, 6101 

W. Centinela Avenue, Suite 300, 
CA90230 CULVER CITY, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 137651 
(730) Innehaver: CCL Industries Inc, 105 Gordon Baker 

Road, Suite 800, ON M2H3P8 
WILLOWDALE, CA 

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

   
 

(111) Reg.nr.: 138040 
(730) Innehaver: Stock Austria GmbH, Brucknerstraße 

6/5a, 1040 WIEN, AT 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 139003 
(730) Innehaver: Bilyara Vineyards Pty Ltd, Level 2, 77 

Southbank Boulevard, Vic3006 
SOUTHBANK, AU 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 141734 
(730) Innehaver: GE Grässlin GmbH & Co KG 

ST.GEORGEN/SCHWARZWALD, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 143642 
(730) Innehaver: Pharma-Mar SA, Avda de los Reyes, 1, 

Pol, Ind. La Mina-Norte, 28770 
COLMENAR VIEJO, MADRID, ES 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 145196, 146108, 147643, 161570, 

182454, 198405 
(730) Innehaver: Novartis Vaccines and Diagnostics Ltd, 

Florey House, Robert Robinson 
Avenue, The Oxford Science Park, 
OX44GA OXFORD, OXFORDSHIRE, 
GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 157729, 161901, 215026, 224069, 

224240, 225090, 225468, 227339, 
232275, 229791, 232685, 233821, 

(730) Innehaver: HS TM Inc, 220 Continental Drive, Suite 
115, DE17913 NEWARK, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 165978, 184600, 186366 
(730) Innehaver: Novartis Vaccines and Diagnostics SrL, 

Via Fiorentina, 1, 53100 SIENA, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 168128 
(730) Innehaver: Mediatech Media and Cable Technology 

Ltd, Keleti Károly u. 20-22, 1024H 
BUDAPEST, HU 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 173335 
(730) Innehaver: Cephalon Limited, 15 Portland Place, 

W1P1BT LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 176798 
(730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, 

CA91320-1789 THOUSAND OAKS, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 179115, 155549, 196341 
(730) Innehaver: Acument Intellectual Properties, LLC, 

840 West Long Lake Road, MI48098 
TROY, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 179170 
(730) Innehaver: Thermosoft AS, Box 5, 2651 ØSTRE 

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

5817 BERGEN, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 180921 
(730) Innehaver: Leoncini SrL, Via Confine, 4 Frazione 

Colá, 37017 LAZISE, VERONA, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 181335 
(730) Innehaver: Morten Sand, Sorgenfrigaten 11, 0367 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 195938 
(730) Innehaver: CZT/ACN, 150 North Martingale Road, 

IL60173 SCHAUMBURG, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 225991, 225992, 225993, 237173, 

227763 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 225934, 225935 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 212024 
(730) Innehaver: NW Damm & Søn AS, 0055 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 212941 
(730) Innehaver: Nude Brands Ltd, 1 St Paul's 

Churchyard, EC4M8SH LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 232833, 232834, 233153 
(730) Innehaver: SK Corp, 99, Seorin-dong JONGRO-

GU, SEOUL, KR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 

(111) Reg.nr.: 234339, 234340 
(730) Innehaver: Asbjørn Lundstad AS, Rådhusgata 17, 

3211 SANDEFJORD, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 235258 
(730) Innehaver: Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, 103-
8210 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 238408 
(730) Innehaver: Dedicate AB, Box 2237, 40314 

GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. 

Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 
0602 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 35102 
(730) Innehaver: Stock Equipment Company Inc, 16490 

Chillicothe Road, OH44023 CHAGRIN 
FALLS, US 

(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 
NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 35168, 71496 
(730) Innehaver: Copperweld Bimetallics LLC, 254 

Cotton Mill Road, TN37334 
FAYETTEVILLE, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 43109, 69073, 71263, 86067, 93089, 

106058, 192318 
(730) Innehaver: Biophausia AB, Blasieholmsgatan 2, 

11148 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 48377 
(730) Innehaver: ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 

OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 53082, 54079, 65061, 67757, 79285, 
91451, 91672, 94087, 91673, 93443, 
91674, 93940, 3538, 99852, 115316, 
115405, 123987, 132263, 133217, 
138703, 141663, 149207, 167157, 
158242, 167163, 164387, 164507, 
167402, 171914, 171915, 179610, 
176343, 175075, 180313, 181192, 
182065, 184840, 184841, 186385, 
195977, 189875, 190717, 202217, 
212409, 213819, 216605, 216606, 
216607, 216608, 216609, 216610, 
216019, 216626, 220048, 220243, 
216445, 216961, 217714, 218892, 
224178, 224177, 221413, 219436, 
220296, 221445, 222373, 222490, 
224223, 223719, 224037, 224362, 
224365, 225215, 228902, 228903, 
227323, 226780, 228924, , 227105, 
227113, 228141, 228879, 228887, 
231479, 234461, 234484, 236415, 
236461, 236413, 237434 

(730) Innehaver: Nortura BA, Lørenveien 37, 0585 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 57771 
(730) Innehaver: Brunata A/S, Østre Pennehavevej 25, 

2960 RUNGSTED KYST, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 68891 
(730) Innehaver: W R Grace & Co Conn, 7500 Grace 

Drive, MD21044 COLUMBIA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 71127, 48713, 152310 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake 

Avenue, IL60026 GLENVIEW, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
(111) Reg.nr.: 72902 
(730) Innehaver: Turmac Tobacco Company BV, 

Handelsweg 53A, 1181ZA 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
(111) Reg.nr.: 98488, 98489, 181634 
(730) Innehaver: Bitburger Braugruppe GmbH, 

Römermauer  3, 54634 BIRBURG, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 200612899 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
0901168 

 Lisensgiver - 
rettighets-
innehaver 

CIO Soc Coop arL, 
Strada dei Mercati, 9, 
43100 PARMA, IT 

 Lisenshaver ARP Agricoltori Riuniti 
Placentini SOC Agr 
Coop, Via 1 Maggio, 25, 
29027 GARIGA DE 
PODENZANO, IT 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2007/02/22 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 101327 
(730) Innehaver: Cipax AS, Holtemoen 

Industriområde, 1940 
BJØRKELANGEN, NO 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 109324 
(730) Innehaver: Cipax AS, Holtemoen 

Industriområde, 1940 
BJØRKELANGEN, NO 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 126901 
(730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park 

Avenue, 15th Floor, NY10022-7499 
NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 128069 
(730) Innehaver: W. Goebel Porzellanfabrik GmbH & 

CO KG, Rödental, DE 
(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 

1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 128666 
(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, 

Minamiaoyama 2-chome, Minato-
ku, 107-8556 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 128832 
(730) Innehaver: Arepa A/S, Mads Clausens Vej 12, 

8600 SILKEBORG, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 138040 
(730) Innehaver: Stock Austria GmbH, 

Brucknerstraße 6/5a, 1040 WIEN, 
AT 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 141734 
(730) Innehaver: GE Grässlin GmbH & Co KG 

ST.GEORGEN/SCHWARZWALD, 
DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 154618 
(730) Innehaver: Cipax AS, Holtemoen 

Industriområde, 1940 
BJØRKELANGEN, NO 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173335 
(730) Innehaver: Cephalon Limited, 15 Portland 

Place, W1P1BT LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 176938 
(730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-

Dong, 137-938 SEOCHO-GU, 
SEOUL, KR 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 179216, 179514 
(730) Innehaver: America Online Inc, Vienna, VA, 

US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 179682 
(730) Innehaver: SSAB Oxelösund AB, S-613 80 

Oxelösund, SE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 180298, 201520 
(730) Innehaver: Pronova Biocare AS, Vollsveien 6, 

1366 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 180490 
(730) Innehaver: Zerowatt Hoover SpA, Via 

Cernuschi 6 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, 

Postboks 9276 Grønland, 0134 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 180921 
(730) Innehaver: Leoncini SrL, Via Confine, 4 

Frazione Colá, 37017 LAZISE, 
VERONA, IT 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 181353 
(730) Innehaver: Angiomed GmbH & Co 

Medizintechnik KG, Karlsruhe, DE 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 182376 
(730) Innehaver: Taisho Pharmaceutical Co, Ltd, 

Toshima-ku, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 182845 
(730) Innehaver: Commerzbank AG, Kaiserstrasse 

16, 60311 FRANKFURT AM MAIN, 
DE 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 182983 
(730) Innehaver: Olle Termén Consulting AB, 

Växsjö, SE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203337, 226500 
(730) Innehaver: Posten Norge BA, Postboks 1181 

Sentrum, 0107 Oslo, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 212941 
(730) Innehaver: Nude Brands Ltd, 1 St Paul's 

Churchyard, EC4M8SH LONDON, 
GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 221579, 233106 
(730) Innehaver: Nor Cargo Holding ASA, Postboks 

6741 St.Olavsplass, 0130 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Postboks 5074 
Majorstua, 0301 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 235258 
(730) Innehaver: Kao Corporation, 14-10, 

Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, 103-8210 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 235294 
(730) Innehaver: GC Rieber Skinn AS, Postboks 

990, Sentrum, 5808 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 

Vika, 0117 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 35169 
(730) Innehaver: Aeroquip CORP, Jackson, MI, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 49815 
(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 

DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 50274 
(730) Innehaver: L. ten Cate Enterprises BV, 

Geesteren, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 71655 
(730) Innehaver: Nordson CORP, Amherst, OH, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 72902 
(730) Innehaver: Turmac Tobacco Company BV, 

Handelsweg 53A, 1181ZA 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 98284 
(730) Innehaver: Warner Communications INC, New 

York, NY, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 98413 
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer 

Strasse 241-245, 50823 KÖLN, DE
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 98488, 98489, 181634 
(730) Innehaver: Bitburger Braugruppe GmbH, 

Römermauer  3, 54634 BIRBURG, 
DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 7085 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 98525 
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer 

Strasse 241-245, 50823 KÖLN, DE
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 98526 
(730) Innehaver: Mülhens GmbH & Co KG, Venloer 

Strasse 241-245, 50823 KÖLN, DE
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
128069 2017.03.12 

 
128075 2017.03.12 

 
128151 2017.03.19 

 
128234 2017.04.02 

 
128243 2017.04.02 

 
128271 2017.04.09 

 
128321 2017.04.09 

 
128322 2017.04.09 

 
128344 2017.04.09 

 
128696 2017.05.14 

 
128702 2017.05.14 

 
128882 2017.05.27 

 
128895 2017.05.27 

 
128956 2017.05.27 

 
129429 2017.05.07 

 
129736 2017.08.13 

 
129917 2017.09.10 

 
130717 2017.11.19 

 
176798 2016.09.19 

 
177279 2016.10.10 

 
177943 2016.11.14 

 
179582 2017.02.06 

 
179763 2017.02.06 

180162 2017.02.27 
 

180286 2017.02.27 
 

180490 2017.03.13 
 

180535 2017.03.13 
 

180544 2017.03.13 
 

180572 2017.03.13 
 

180614 2017.03.13 
 

180664 2017.03.20 
 

180734 2017.03.20 
 

180745 2017.03.20 
 

180813 2017.03.20 
 

180854 2017.03.20 
 

180921 2017.03.26 
 

180984 2017.04.03 
 

181044 2017.04.03 
 

181066 2017.04.03 
 

181095 2017.04.10 
 

181108 2017.04.10 
 

181109 2017.04.10 
 

181124 2017.04.10 
 

181170 2017.04.10 
 

181289 2017.04.17 
 

181363 2017.04.17 
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181368 2017.04.17 

 
181428 2017.04.24 

 
181477 2017.04.24 

 
181483 2017.04.24 

 
181484 2017.04.24 

 
181795 2017.05.09 

 
181796 2017.05.09 

 
181815 2017.05.09 

 
181965 2017.05.15 

 
182014 2017.05.15 

 
182021 2017.05.15 

 
182038 2017.05.15 

 
182192 2017.05.22 

 
182282 2017.05.29 

 
182596 2017.06.12 

 
182802 2017.06.19 

 
182902 2017.06.19 

 
182988 2017.06.19 

 
183126 2017.06.26 

 
183328 2017.07.03 

 
183329 2017.07.03 

 
183333 2017.07.03 

 
183373 2017.07.10 

 
183656 2017.07.17 

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
183689 2017.07.17 

 
183858 2017.07.31 

 
183926 2017.07.31 

 
184365 2017.08.21 

 
184688 2017.08.28 

 
184928 2017.09.11 

 
184981 2017.09.11 

 
184986 2017.09.11 

 
186665 2017.11.20 

 
186906 2017.12.04 

 
187352 2017.12.11 

 
188669 2018.03.05 

 
25397 2017.09.11 

 
33228 2018.01.05 

 
35102 2017.03.11 

 
35168 2017.04.16 

 
49831 2017.03.09 

 
71494 2017.03.10 

 
71496 2017.03.10 

 
71859 2017.05.12 

 
98572 2017.03.31 

 
98663 2017.04.14 

 
98887 2017.05.12 

 
98923 2017.05.20 
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98932 2017.05.20 

 
98982 2017.05.26 
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Rettelser 
 
I  Varemerketidende nr 04/07 ble det i 
kunngjøringen av overdragelse i reg.nr. 100302 
(19761241) oppgitt feil ny innehaver. Riktig 
innehaver er: 
Wardle Storeys  (Blackburn) Ltd  
Grove Mill, Earby 
BB186UT BARNOLDSWICK, GB 
 
I  Varemerketidende nr 05/07 ble det i 
kunngjøringen av overdragelse i reg.nr. 131591 
(19861536) oppgitt feil ny innehaver. Riktig 
innehaver er: 
Wardle Storeys  (Holdings) Ltd  
Grove Mill, Earby 
BB186UT BARNOLDSWICK, GB 
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