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2

etterlysning

2007.05.29 - 22/07

Etterlysning
På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Onsagers AS, etter varemerkeloven § 26, bes innehaver av
registrering nummer 205931, ordmerket DIAMOND, Seilloftet, Hvalstad, om å melde seg til Patentstyret innen 3
måneder.

3

registrerte varemerker

2007.05.29 - 22/07

Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23.
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

239227
2007.05.15
200614737
2006.12.14
2006.06.14 SE 0604917

239228
2007.05.15
200614736
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

DELIONE

JOSE CUERVO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BK Pac AB, Sävvägen 5, 28159 KRISTIANSTAD, SE
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Innpakningsmateriale for næringsmidler.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Smykker, edelstener, ur og kronometriske
instrumenter; skrin av edelt metall, isbøtter av edelt
metall; lysestaker av edelt metall; armbåndsur, klokker,
stoppeklokker, tidsur, veggklokker, alarmklokker;
statuetter av edelt metall, flasker av edelt metall, vaser
av edelt metall, uedle smykker, husholdningsbeholdere
og redskaper av edelt metall, sigarettmunnstykker av
edelt metall.

29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
30
Brød; konditorvarer og konfektyrer, spiseis,
sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder.
39

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

Innpakking av næringsmidler.

21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre
klasser); drikkeglass, flasker, isbøtter, ølmugger, siler
for husholdningsbruk; kunstverk av porselen, terrakotta
eller glass; ølbrikker; rørepinner for cocktails,
drinkblandere, isolerende flasker og beholdere,
serveringsbrett.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

43
Tilberedning av mat (ferdigretter).
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

4

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239229
2007.05.15
200613643
2006.11.24
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239230
2007.05.15
200613167
2006.11.16
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

AFFECTO

GEL WAVE

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AffectoGenimap OYJ, Atombitie 2B, 00370
HELSINGFORS, FI
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanford LP, 10B Glenlake Parkway, Suite 600,
GA30328 ATLANTA, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Redskaper til skriving, tegning, fargelegging,
skissering, maling, markering, understreking, retting,
dekking og fjerning; kulepenner og patroner dertil;
fyllepenner; blekk og blekkpatroner; porøse tusjpenner
og patroner dertil; fine, tynne tusjpenner og patroner
dertil; merkepenner og patroner dertil; rollerballpenner
og patroner dertil; korreksjonspenner med flytende
blekkfjerner og tørre utviskbare blekk merkepenner;
markeringspenner; blyanter; blyanter med bly og
patroner dertil; korrekturprodukter i flytende form,
korrekturprodukter i fast form, korrekturfolie,
korrekturpapir, korrekturtape; klebestoffsubstanser og
lim i pasta og flytende form for skrivemateriell og for
husholdningsformål.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

16

Bøker, kart; trykksaker.

35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
38

Telekommunikasjonsvirksomhet.

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

42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239231
2007.05.15
200614364
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Grapevine Beverages Selections AS, Ullevålsveien
79B, 0454 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
33

Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

5

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239232
2007.05.15
200511561
2005.10.26
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239233
2007.05.15
200511562
2005.10.26
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

SESAM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schibsted Søk AS, Postboks 490 Sentrum, 0105
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Internett søkemotor i form av dataprogram for
selektiv informasjonsinnhenting og publisering av
informasjon.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Schibsted Søk AS, Postboks 490 Sentrum, 0105
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Internett søkemotor i form av dataprogram for
selektiv informasjonsinnhenting og publisering av
informasjon

35
Annonse- og reklamevirksomhet; herunder
utleie av reklameplass; handelsinformasjon;
forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for
bruk i databaser; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran
nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk.

35
Annonse- og reklamevirksomhet; herunder
utleie av reklameplass; handelsinformasjon;
forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for
bruk i databaser; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran
nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk.

38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
pressebyråer; elektronisk postoverføring;
fjernsynssendinger; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler og ved optisk fibernettverk;
meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester;
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner;
radiokommunikasjon; radiokringkasting;
satelittoverføringer; digital lydkringkasting; tilbud av
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid
til databaser; drift av Internettsteder; alle foran nevnte
tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk.

38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
pressebyråer; elektronisk postoverføring;
fjernsynssendinger; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler og ved optisk fibernettverk;
meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester;
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner;
radiokommunikasjon; radiokringkasting;
satelittoverføringer; digital lydkringkasting; tilbud av
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid
til databaser; drift av Internettsteder; alle foran nevnte
tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk.

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av
fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og
fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser
og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av
konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske
publikasjoner; alle foran nevnte tjenester også tilbudt
via et globalt datanettverk

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av
fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og
fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser
og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av
konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske
publikasjoner; alle foran nevnte tjenester også tilbudt
via et globalt datanettverk.

42
Design og utvikling av dataprogrammer;
design av computersystemer; konvertering av data eller
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering
av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering);
vedlikehold og opprettelse av websider for andre;
webhotell; utleie av dataprogrammer; alle foran nevnte
tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

42
Design og utvikling av dataprogrammer;
design av computersystemer; konvertering av data eller
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering
av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering);
vedlikehold og opprettelse av websider for andre;
webhotell; utleie av dataprogrammer; alle foran nevnte
tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

6

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239234
2007.05.15
200613965
2006.11.30
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239236
2007.05.15
200614742
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

GLIMPZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pfizer Health AB, Lindhagensgatan 100, 11287
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
10
Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler,
suturmaterialer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Starwood Hotels & Resort Worldwide Inc, 1111
Westchester Avenue, NY10604 WHITE PLAINS, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidlig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239237
2007.05.15
200614739
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

ALGEL
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
W L Gore & Associates Inc, P O Box 9329, DE19714920 NEWARK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Implanterbare okklusjons- og
forseglingprodukter.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

239235
2007.05.15
200614668
2006.12.13
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TRIVARIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytisk preparat for bruk til behandling
av betennelse i netthinnen.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

7

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239238
2007.05.15
200614743
2006.12.14
2006.09.28 US 77/009,609

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239240
2007.05.15
200614670
2006.12.11
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

VENINCI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Agouron Pharmaceuticals Inc, 10777 Science Center
Drive, CA92121 SAN DIEGO, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til behandling av
hjerte/karsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det
sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer,
urologiske sykdommer, urogenitale sykdommer,
mage/tarmsykdommer, muskel- og skjelettsykdommer,
allergier, diabetes, høyt blodtrykk, erektile
funksjonsforstyrrelser, seksuelle funksjonsforstyrrelser,
for tidlig sædavgang, hjerneslag, kreft, migrene,
smerter, fedme, betennelse og betennelsessykdommer,
sykdommer i åndedrettssystem og
infeksjonssykdommer, immunologiske sykdommer,
virussykdommer, soppsykdommer; farmasøytiske
preparater nemlig kolesterolpreparater, preparater mot
søvnløshet, preparater til bruk ved røykeslutt,
dermatologiske preparater, gynologiske preparater,
preparater mot osteoporosis og oftalmologiske
preparater.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Trykksaker, nemlig reklame- og
informasjonsmateriell i form av brosjyrer, pamfletter,
nyhetsbrev, skrivesaker, bokmerker, notisblokker,
penner (kontorrekvisita), plakater; bøker og
undervisningshefter vedrørende farmasøytiske
preparater og behandling for forebygging av kreft.
35
Markedsføring og fremming av offentlig
bevissthet med hensyn til behandling og forebygging av
kreft.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

239239
2007.05.15
200614744
2006.12.14
2006.10.12 US 77/019,622

(540) Gjengivelse av merket:

VANCIPI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til bruk for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

8

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

239241
2007.05.15
200614671
2006.12.11
Ingen

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239242
2007.05.16
200607970
2006.08.01
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

ARIEL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
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; lydplater; høyttalere;
kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer;
CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer);
CD-ROM skrivere (som del av computer);
mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til
mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere;
CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer;
dataspillkassetter og -plater; 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; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale
videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier;
briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere;
mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en
computer); musematter; spillefilmer; personsøker;
bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter
(PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner;TV'er;
videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere;
videokassettspillere; videospillkassetter;
videospilldiketter og -plater; videobånd;
videospillkassetter; videokassetter; videofoner;
walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med
computere.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Finnmark Reiseliv AS, Sorenskriverveien 13, 9509
ALTA, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet.
39

Organisering av reiser.

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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); boloslips 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

9

registrerte varemerker
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker;
almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder;
avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og
håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner;
baseballkort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker;
kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for
barn; bordskåner laget av papir; myntealbum;
tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier;
kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av
papir; 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; papirlommetørklær; papir
partyposer; brevpresser; gavebokser av papir;
papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og
blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant
holdere og pennal; penner; tidsskrifter; fotoalbum;
fotografier; fotokjemigrafi; bilder; bildebøker; portretter;
postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater;
trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker;
gummistempel; bok til poengnotering; frimerkealbum;
skrivesaker og papirvarer; klebevarer; klistremerker;
byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skrivesaker.

2007.05.29 - 22/07

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; brettspill;
kortspill; aktivitetspill for barn; badmintonsett; ballonger;
basketballer; badeleker; baseball-baller; 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 aktivitetsspill ("action toys"); tilbehør solgt
som deler til kortspill; fiskeredskaper; 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; spillkort; plysjleker; dukker; rulleskøyter;
gummiballer; skatebord; fotballer; sykkeltopper;
klemmeleker; stoppede 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.

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,
kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter;
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker;
paraplyer; beltevesker; seddelbøker.

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon,
presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer;
produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon,
distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger;
informasjon om underholdning; produksjon av
underholdningsshow og interaktive programmer for
distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og
videomedia, kassetter, laserplater, dataplater og
elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av
underholdning, nyheter og informasjon via
kommunikasjons- og datanettverk;
underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning
og underholdningstjenester relatert til temaparker;
sceneshow; presentasjon av live-opptredener;
teaterproduksjon; underholdningstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av
ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko;
halstørklær; baseballue; stranddresser; strandklær;
belter; smekker; bikinier; blazere;
støvler;tversoversløyfer; behåer; skyggeluer;
lærbukser; smekker av tøy; kåper; dresser;
ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter;
Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; hodeplagg;
strømper; barnetøy; jakker; olabukser; gensere; skaut;
gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorte;
nattkåper; pyjamas; bukser; strømpebukser;
poloskjorter; ponchoer; regntøy; kapper; sandaler;
skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; slacks (lange ledige
bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere;
treningsbukser; treningsskjorter; badedrakter; vester;

10

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239243
2007.05.16
200607984
2006.08.01
Ingen

2007.05.29 - 22/07

ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(540) Gjengivelse av merket:

DONALD DUCK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann;
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper
og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele;
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem,
kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke
for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk;
tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til
personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant;
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet;
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for
parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer;
balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer;
håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader;
leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara;
munnvann; preparater for behandling av negler;
neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme;
potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe;
talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem;
sunblock-krem; solkrem.
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); boloslips 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.
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,
kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter;
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker;
paraplyer; beltevesker; seddelbøker.
20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239244
2007.05.16
200607986
2006.08.01
Ingen

2007.05.29 - 22/07

ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(540) Gjengivelse av merket:

MICKEY MOUSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann;
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper
og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele;
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem,
kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke
for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk;
tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til
personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant;
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet;
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for
parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer;
balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer;
håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader;
leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara;
munnvann; preparater for behandling av negler;
neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme;
potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe;
talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem;
sunblock-krem; solkrem.
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); boloslips 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.
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,
kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter;
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker;
paraplyer; beltevesker; seddelbøker.
20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239245
2007.05.16
200607987
2006.08.01
Ingen

2007.05.29 - 22/07

ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(540) Gjengivelse av merket:

MINNIE MOUSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann;
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper
og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele;
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem,
kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke
for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk;
tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til
personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant;
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet;
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for
parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer;
balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer;
håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader;
leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara;
munnvann; preparater for behandling av negler;
neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme;
potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe;
talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem;
sunblock-krem; solkrem.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239246
2007.05.16
200614692
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TRIAVISTA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytisk preparat for bruk til behandling
av betennelse i netthinnen.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

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); boloslips 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.

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239247
2007.05.16
200614696
2006.12.12
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

FLEXAGIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293
DARMSTADT, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater; dietetiske
preparater på basis av vitaminer, mineraler, sporstoffer,
oljer og fett, enten atskilt eller som kombinasjoner
herav.

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,
kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter;
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker;
paraplyer; beltevesker; seddelbøker.

29
Dietetiske preparater eller næringstilsetninger
(ikke for medisinsk bruk) som inngår i klasse 29.
30
Dietetiske preparater eller næringstilsetninger
(ikke for medisinsk bruk) som inngår i klasse 30.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av

13

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239248
2007.05.16
200507802
2005.08.22
Ingen

2007.05.29 - 22/07

apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper; klisjeer.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.

(540) Gjengivelse av merket:

25

Klær, fottøy, hodeplagg.

28
Spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
31
Jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster;
næringsmidler for dyr; malt.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aldi Einkauf GmbH & Co oHG, Eckenbergstrasse 16,
45307 ESSEN, DE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.

33

Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

34

Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.

35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
salg og oppkoblet salg av matvarer, vaskemidler,
skuremidler, vaskeartikler, desinfeksjonsmidler,
kosmetikk, sanitærartikler, ikke reseptbelagte
medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater
og utstyr, elektroniske apparater og utstyr,
datamaskiner og datamaskinutstyr, CD-plater,
datamaskinvare og -programvare,
belysningsanordninger, verktøy, hagebruksredskaper
og -utstyr, sykler og sykkelutstyr, bilutstyr, klokker, ur
og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og
trykksaker, møbler og annet inventar, hagemøbler,
kjøkkenapparater og -utstyr, innbo, sengetepper, puter,
sengetøy, tekstiler for hjemmet, klær, hodeplagg, sko,
sportsutstyr, leker, fritidsutstyr, dyrefôr, planter og
tobakk, også på internett; drift av supermarkeder,
detaljutsalg og rabattforretninger; annonse- og
reklamevirksomhet på internett for andre;
tilveiebringelse av informasjon på internett i form av
informasjon om forbrukervarer,
kunderådgivningsinformasjon og
kundetjenesteinformasjon; arrangering av
handelstransaksjoner for tredjemann, også på internett;
databasetjenester i form av innsamling og oppdatering
av alle typer data for tredjemann.

4
Oljer og fett til industrielle formål;
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker.
7
Maskiner og verktøymaskiner; motorer
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
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.

36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; drift og
tilveiebringelse av portaler på internett; opprettholdelse
av tilgjengelighet, særlig via internett, for elektronisk
innhenting av tredjemann, samt elektroniske overføring
av lyd, bilder og øvrige data og informasjon av alle
sorter; databasetjeneter i form av videresending av alle
typer data for tredjemann.

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

39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser.

14

registrerte varemerker
40
Bearbeiding av materialer; fotografiske
laboratorietjenester; kopiering av fotografier, også
basert på digitaldata, fremkalling av film, duplisering av
fotografier; fotografibehandlingstjenester, særlig
forstørrelse og retusjering av digitale fotografier;
tilretteleggelse av alle ovennevnte tjenester.

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

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239251
2007.05.16
200610486
2006.10.02
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av
underholdning i form av innspilt musikk, innspilte bilder
og filmer; tilretteleggelse av alle ovennevnte tjenester.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, 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; dataprogramvare;
elektroniske publikasjoner; interaktiv programvare for
tilveiebringelse av diskusjons- og debattfora; CD'er,
CD-ROM, DVD'er, digitale databærere; dataspill.

42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, juridiske tjenester; fremskaffelse av
lagringsplass på internet; databasetjenester i form av
lagring og tilgjengeliggjøring av alle typer data for
tredjemann; tilretteleggelse av alle ovennevnte
tjenester.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239249
2007.05.16
200609264
2006.08.30
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
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; trykte publikasjoner;
magasiner; tidsskrifter; aviser og avisartikler; avisbilag;
lærebøker.

DODGE CREW
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, MI48326
AUBURN HILLS, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Biler
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer;
sekker, bager, rumpetasker, vesker.

239250
2007.05.16
200614386
2006.12.11
Ingen

21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).

(540) Gjengivelse av merket:

PRESIGHT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Isolutions AS, Postboks 308, 4066 STAVANGER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Databehandlingsutstyr, datamaskiner,
dataprogrammer og software.

25

Klær, fottøy, hodeplagg.

28
Spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

35
Salgstjenester vedrørende, og
oppstillingstjenester for andre av
databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer
og software slik at kunder på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe disse varene.

35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
38
Telekommunikasjonstjenester;
datakommunikasjonstjenester; overføring av beskjeder,
bilder og annen informasjon mellom databrukere;
teknisk drift av online samtalerom (chatterom) og
debattfora; radiosendinger; fjernsynssendinger;
dataassistert overføring av beskjeder, lyd og bilde
mellom databrukere.

42
Design og utvikling av datamaskiner,
dataprogrammer og software; vedlikehold av
dataprogrammer og software.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

41

15

Utdannelsesvirksomhet;

registrerte varemerker
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; debatt- og
diskusjonsfora; tilveiebringelse av online debatt- og
diskusjonsfora; tilveiebringelse av ikkenedlastbare
publikasjoner for offentlig debatt; tilby og tilrettelegge et
forum for offentlig debatt via en nettside;
tilveiebringelse av trykte publikasjoner for offentlig
debatt; tjenester for alminnelig folkeopplysning, nemlig
kulturelle og sosiale tjenester for å vekke offentlig
debatt vedrørende en rekke forskjellige emner av
allmenn interesse, inkludert sport, underholdning,
reiseliv, uteliv, forretninger, økonomi,
telekommunikasjon, transport, medisin, helse, miljø,
politikk, kultur, utdanning, studier, forskning og
utvikling, vitenskap, teknologi, dataprogrammering,
kommunikasjon, arbeidsliv, personlige og sosiale
tjenester, samt fritidsaktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239253
2007.05.16
200614674
2006.12.11
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

239252
2007.05.16
200614015
2006.12.01
Ingen
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling,
Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
CD, video/DVD, CD-rom spill, dataspill,
refleks, refleksvest

(540) Gjengivelse av merket:

16
Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive/tegneblokk, brevark, konvolutter, strikkeoppskrifter,
klistremerker.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Din Optiker AS, Postboks 260, 8601 MO I RANA, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Briller og optiske artikler.

21
Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen; kopp,
skål, asjett i plast (melanin), matboks i blikkstål, termos
i stål.
24

Sengesett, ullpledd.

25
Klær, lue, votter, genser, sokker,
strømpebukse, såler, nikkers, pologenser, skisko

44
Helsetjenester, optikervirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

28
Puslespill, bildelotto, leketøy, ski, bindinger,
staver, skismøring, spark, kjelke
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
sending av radio- og fjernsynsprogram og distribusjon
av internettsider og multimediale artikler (i form av
tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via
internett, bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre
digitale medier
41
Utdanningsvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet,
sportslige og kultuelle aktiviteter, produksjon av radioog fjernsynsprogram, produksjon av multimediale
artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og
lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-TV,
mobilt internett og andre digitale medier.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

16

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239254
2007.05.16
200502168
2005.03.14
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239255
2007.05.16
200614394
2006.12.08
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

ROBINSON V.I.P.

IMYANA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Castaway Television Productions Ltd, Fairfax House
15, Fulwood Place, WC1V6AY LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; CDplater og DVD-plater; disker og bånd; magnetiske
databærere; lyd- og videoopptak; spilleapparater til
bruk med eller utstyrt med en fjernsynsskjerm eller en
videomonitor; videospillmaskiner til bruk med
fjernsynsapparater eller datamaskiner;
videospillmaskiner til bruk med fjernsynsapparater;
mynt- eller polettstyrte elektriske eller elektroniske
spilleapparater; datamaskinspillprogramvare,
programmer og bånd; lydopptak av musikk; videobånd;
kinematografiske filmer og spillefilmer; programvare.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til bruk for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239256
2007.05.18
200603507
2006.04.04
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
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.

CARDIALARM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carsten Sandholdt, Rytterveien 8E, 4848 ARENDAL,
NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer; materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider; armbånd for medisinsk bruk.

18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
25

Klær, fottøy, hodeplagg.

28
Spill og leketøy; håndholdte elektroniske
spillenheter; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i
andre klasser; juletrepynt.

9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing
og undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere;
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
brannslukningsapparater.

38
Radio- og fjernsynskringkastingstjenester,
unntatt dataassistert overføring; overføring av radioeller fjernsynsprogrammer, unntatt dataassistert
overføring; informasjons- og rådgivningstjenester i
forbindelse med forannevnte tjenester.
41
Produksjon av fjernsyns- og
radioprogrammer, opptak, syndikering og
distribusjonstjenester; tjenester for fjernsyns- og
videounderholdning; produksjon av filmer, video og
lydopptak; tjenester i forbindelse med
showoppsetninger; tjenester i forbindelse med
innspillingsstudioer; informasjons - og
rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte
tjenestene.

10
Odontologiske apparater og instrumenter,
kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler;
suturmaterialer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

42
Forvaltning av åndsverk, forfatterrettigheter
og copyright.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

239257
2007.05.18
200614680
2006.12.11
Ingen

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239259
2007.05.18
200614745
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

SWIVEL'N GO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, MI483262766 AUBURN HILLS, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motorkjøretøyer og deler dertil; kjøretøyseter
inkorporert som en vesentlig del av et motorkjøretøy.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340
GROTON, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til behandling av
urologiske sykdommer og forstyrrelser.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

239258
2007.05.18
200614682
2006.12.11
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Kroppspreparater og
skjønnhetspleiepreparater for dyr, sjampo og
hårpleiepreparater for dyr.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239260
2007.05.18
200400501
2004.01.21
2003.08.19 EM 003317872

(540) Gjengivelse av merket:

CBR - COMPANIES

5
Veterinære preparater, medisinske og
medisinerte sjampoer og vaskemidler, alle for dyr.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CBR Textile GmbH, Hunäusstrasse 5, 29227 CELLE,
DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
tjenester tilknyttet detaljhandel for alle varer i klassene
3, 9, 14, 16, 18, 25, 26.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239261
2007.05.18
200614753
2006.12.14
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road
DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektriske, elektroniske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll
og undervisning: fjernsynsapparater og instrumenter;
telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta
fjernsyns og globale
kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem
til et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr samt
dataprogrammer for bruk med disse; optiske
diskettspillere og dataprogrammer for disse;
magnetiske databærere, smartkort, kodede kort,
datakort, opptaksdisketter; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data;
regnemaskiner, telekommunikasjonsapparater og
instrumenter; telefaks-, teleks-, telefon-, telegram- og
datafangst installasjoner, apparater og instrumenter;
dataprogrammer; computer software og programmer;
computer software og telekommunikasjonsapparater
(inkludert modemer) for å aktivere forbindelse til
databaser og til Internet; operativsystemprogrammer;
computer software og nettoppbyggings hardware for
forenkling av interaktive multimediekommunikasjoner;
computer software for bruk i oppretting, redigering og
levering av tekstinformasjon og grafisk informasjon via
computer kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer
for digital publisering, trykking, bildebehandling, og
elektronisk dokumentlagring, manipulering, overføring
og gjenfinning; computere, håndholdte computere;
dataprogrammer for ledelse av kommunikasjons- og
datautveksling mellom håndholde computere og
stasjonære datamaskiner; computer hardware og
computer utmatingsenheter, printere, fotosettere,
kopieringsmaskiner, prøvetrykkmaskiner,
platefremstillingsmaskiner, trykkpresser og
skjermfremvisere; digital trådløs telekommunikasjons
hardware og software; nedlastbar data inkludert
publikasjoner og software; computer software og
publikasjoner i elektronisk form tilbudt online fra
databaser eller fra systeminnretninger fremskaffet på
Internet (inkludert nettsteder); elektroniske spill og
dataspill, spillprogrammer, spillkassetter,
underholdningskonsoller; underholdningskonsoller
inneholdende computer hardware og software for å
fremskaffe audio, video, og multimedia utdata; deler og
komponenter til alle de forannevnte varer.

Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239263
2007.05.18
200602954
2006.03.22
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Grapevine Beverages Selections AS, Ullevålsveien
79B, 0454 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
33

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07

239262
2007.05.18
200614750
2006.12.18
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

CAVOUR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Garmann-Johnsen Consulting AS, Postboks 326, 4663
KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Strategi og rådgivning
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
Inndriving av pengekrav for andre
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

16
Magasiner, trykksaker, trykte publikasjoner,
bøker, tidsskrifter.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
35
Assistanse ved ledelse av handels- eller
industriinformasjon; annonse- og reklamevirksomhet
samt markedsførings- og informasjonstjenester relatert
til disse tjenestene; utleie av reklameplass;

19

registrerte varemerker
fjernsynsreklameinnslag; kompilering av annonser og
reklamer for bruk som Web-seder på Internet;
forberedelse og presentasjon av audiovisuelle displayer
for reklameformål; organisering av salgsfremmende
aktiviteter gjennom audiovisuelle media; utsendelse av
reklameannonser; forretningsinformasjonstjenester;
mottak, lagring og fremskaffelse av databehandlet
forretningsinformasjonsdata; markedsundersøkelser;
forretningsplanlegging, forretningsvurderinger; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; markedsførings og
forretningsundersøkelser; kompilering av
forretningsstatistikker og handelsinformasjon;
auksjonssalg; detaljhandelstjenester av,
varehustjenester av og oppstilling, for andre, av et
utvalg av varer, nemlig toalettartikler, rensepreparater
for personlig bruk, parfyme, kosmetikk,
hudpleiepreparater, farmasøytiske og sanitære
preparater, førstehjelpssett, tannpussemidler,
helsepleiepreparater for personlig bruk, nøkkelringer,
laser, barbermaskiner, elektriske barbermaskiner,
barberhøvler, tannbørster, elektriske tannbørster,
kammer, svamper, billedrammer, spell,
husholdningsredskaper og beholdere, glasstøy,
porselen, krystall og steintøy, spisebestikk og
bordservice, askebeger, audio og/eller visuelt utstyr og
periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner, computer
software, computer hardware, kameraer, negativer,
databehandlingsutstyr, apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske
databærere, videokassetter, kassetter,
opptaksdisketter, forhåndsinnspilte kassetter og
disketter, juvelervarer, ur og kronometriske
instrumenter, papir, papp og varer laget av disse
materialer, trykksaker, bøker, magasiner, posters,
aviser, kontorrekvisita, skrivesaker, spillkort, lær og
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter
og reisevesker, ryggsekker, håndvesker,
dokumentmapper, paraplyer, spaserstokker, sekker og
bager, tekstilvarer, klær, hodeplagg, fottøy, spill og
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, mat og
drikkevarer, konservert mat, snacks, konfektyrer,
alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikkevarer,
øl, tobakk, sigaretter, artikler for røkere, fyrstikker
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i
varehus, eller i supermarkeder, eller i detaljsalgs
elektroforretninger eller i detaljforretning som
spesialiserer seg på telekommunikasjonsapparater og
instrumenter eller apotek, eller fra en internett Web-side
for generell handel, eller fra en Web-side som
spesialiserer seg på elektriske
telekommunikasjonsapparater og instrumenter, eller
farmasøytiske vare; rådgivning og assistanse ved
utvelgelse av varer og tjenester; konsultasjonstjenester,
fremskaffelse av informasjon og rådgivning relatert til
de forannevnte tjenester; databaserte tjenester for
lokalisering av folk, kjæledyr og fasiliteter.
36

2007.05.29 - 22/07

sider), computerprogrammer og alle andre typer data;
fremskaffelse av brukertilgang til Internet
(tjenestetilbyder); fremskaffelse av
telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller
databaser; tekst-tv-tjenester; telekommunikasjonsport
tjenester; fremskaffelse av telekommunikasjon online
tilgang og linker til Internet eller Intranett; fremskaffelse
av en online interaktiv oppslagstavle; fremskaffelse av
tilgang til elektroniske og online ordbøker,
synonymordbøker, restaurant- og hotellguider; sportsog fritidstjenester i form av distribusjon av direkte
innspilt audio, visuelt eller audiovisuelt materiale for
kringkasting via bakkebundne hjelpemidler, kabel,
satellittkanaler, Internet, trådløse eller trådlenkete
systemer og andre kommunikasjonsmidler;
konsultasjonstjenester, fremskaffelse av informasjon og
rådgivning relatert til det foregående; alle de
forannevnte tjenester også fremskaffet online fra en
computer databaser eller fra Internet;
41
Utleie av fjernsynsapparater og
fjernsynsfremvisningsapparater, innretninger som
konverterer digitale fjernsynssignaler til analoge for
visning på konvensjonelt TV-apparat (set-top boxes);
organisering og ledelse av konferanser, utstillinger,
konkurranser og spørreleker; organisering av
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål;
organisering av konkurranser; arrangering og ledelse
av praktiske seminarer; organisering og ledelse av
seminarer; opplæringsvirksomhet; publikasjon av bøker
og tekster; underholdningsvirksomhet;
fjernsynsunderholdning; kringkastingstjenester;
utdanning og underholdning, sports- og fritidstjenester i
form av planlegging og produksjon av direkte innspilt
audio, visuelt eller audiovisuelt materiale for
kringkasting via bakkebundne hjelpemidler, kabel,
satellittkanaler, Internet, trådløse eller trådlenkete
systemer og andre kommunikasjonsmidler;
fremskaffelse av informasjon relatert til fjernsyns- og
radioprogrammer, underholdning, musikk, sport og
rekreasjon; informasjon relatert til underholdning eller
utdannelse fremskaffet online fra en computer
database eller Internet eller via jordbundne
hjelpemidler, kabel, satellittkanaler, trådløse eller
trådlenkete systemer og andre kommunikasjonsmidler;
elektroniske spilltjenester fremskaffet ved hjelp av
Internet eller via jordbundne hjelpemidler, kabel,
satellittkanaler, trådløse eller trådlenkete systemer og
andre kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av online
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare);
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online;
billettkontortjenester; billetterings og
arrangementsbestillingstjenester; tekst-tv-tjenester;
pengespillvirksomhet, veddemåls-, lotteri- og
gamblingstjenester; informasjon og
rådgivningstjenester relatert til utdanning og
underholdning; konsultasjonstjenester, fremskaffelse av
informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte
tjenester; alle de forannevnte tjenester også fremskaffet
online fra en computer database eller fra Internet.

Sponsing av konkurranser

42
Design, tegning og kommisjonert skriving, alt
for kompilering av Web-sider på Internet; opprettelse og
vedlikehold av Web-sider for andre; webhotell (tilby
vertsserver for andres hjemmesider); installasjon og
vedlikehold av computer software; fremskaffelse av
tilgang til nettsteder på et elektronisk
informasjonsnettverk; fremskaffelse av tilgang til
forskjellige databaser; leasing av tilgangstid til en
computer database (andre enn fra
internettleverandører); nyhets- og
aktualitetsinformasjonstjenester; leie, utleie og leasing
av elektroniske apparater for behandling, logging,
lagring, overføring, fremvisning, mottak, inndata, utdata
eller utskrift av ikke-billedlige eller grafisk data,
gjengivelse, lagring og fremvisning av data og signaler,
computere, computer programmer, computer
terminaler, monitorer, computer tastaturer, bærbare

38
Elektroniske og telekommunikasjons
overføringstjenester, overføring av datadokumenter,
beskjeder, bilder, lyder, stemmer, tekst, audio, video og
elektronisk kommunikasjon og data og informasjon ved
elektronisk, computer, kabel, radio, personsøking,
teleprinter, elektronisk post, faksmaskin, fjernsyn,
kommunikasjonssatellitt, kabel, trådløs eller trådlenket
system eller andre kommunikasjonsmidler;
fremskaffelse av multimedia informasjon og interaktive
multimediatjenester; fremskaffelse og drift av
søkemotorer; konsultasjonstjenester relatert til
datakommunikasjon; overføring, fremskaffelse av og
visning av informasjon for forretnings- eller
hjemmeformål fra en computerlagret databank;
elektroniske posttjenester;
telekommunikasjonstjenester relatert til Internet;
telekommunikasjon av informasjon (inkludert Web-

20

registrerte varemerker
datamaskiner, modemer; datatjenester; datatjenester
fremskaffet online fra Internet; konsultasjonstjenester
relatert til dataindustrien, fremskaffelse av informasjon,
konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til de
forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester
også fremskaffet online fra en computer database eller
fra Internet.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(521)

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

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239265
2007.05.21
200613992
2006.12.05
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

MOBILESINGLE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Interlude Geir Kristian Simonsen, Husebyveien 28A,
7097 SAUPSTAD, NO
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig
elektronisk og digital overføring av tekst, innhold, lyd og
bilder, tekstmeldinger, multimediameldinger,
umiddelbare beskjedformidlingstjenester og annen
digital og interaktiv informasjon via globale og trådløse
kommunikasjonsnettverk

Reg.nr.:
239264
Reg.dato.:
2007.05.18
Søknadsnr.:
200602717
Inndato:
2006.03.17
Søknadsprioritet
Ingen
Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge
er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av
merket

(540) Gjengivelse av merket:

SENTRUM SCENE

41
Underholdningstjenester, nemlig elektronisk
og digital overføring av varsler og begivenheter,
konkurranser, interaktive tjenester og
abonnementstjenester via globale og trådløse
kommunikasjonsnettverk

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Auditorium AS, Torggata 16, 0181 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Organisering av lukkede firmatilstelninger,
nemlig ustillinger for handels- og reklameformål,
presentasjon av faglig innhold.

42
WAP-tjenester; softwaretjenester som setter
brukere i stand til å, elektronisk og digitalt, overføre
tekst, innhold, lyd og bilder, teksttmeldinger,
multimediameldinger, umiddelbare
beskjedformidlingstjenester og annen digital og
interaktiv informasjon via globale og trådløse
kommunikasjonsnettverk
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

41
Konsertvirksomhet; teateroppsetninger;
produksjon av radio- og fjernsynsprogram;
underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker,
magasiner og trykksaker; organisering av utstillinger;
det forannevnte også i form av organisering av lukkede
firmatilstelninger.
43
Kafeer og restauranter; organisering av
lukkede firmatilstelninger i form av matarrangement.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

21

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239266
2007.05.21
200610462
2006.09.29
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239267
2007.05.21
200609513
2006.09.01
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

BARLIV
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cargill Inc, 15407 McGinty Road West, MN55391-5624
WAYZATA, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider; beta-glukan av bygg og
nutraceutiske midler; mattilsetningsstoffer som
inneholder beta-glukan av bygg og nutraceutiske
midler.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske produkter brukt i
forbindelsemed anti-aldringsbehandling, behandling av
dype linjer mellom øyenbrynene, ansiktsrynker,
asymmetri og defekter og tilstander ved menneskelig
hud, ansiktsestetisk kirurgi, antiktsestetisk
rekonstruksjon, brystestetikk og anti-fedmebehandling.

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

10
Medisinsk utstyr brukt i forbindelse med antialdringsbehandling, behandling av dype linjer mellom
øyenbrynene, antiktsrynker, asymmetri og defekter og
tilstander ved menneskelig hud, ansiktsestetisk kirurgi,
ansiktsestetisk rekonstruksjon, brystestetikk og antifedmebehandling.

32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker; nutraceutiske drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

41
Utdannelsesvirksomhet på områdene
brystestetikk og rekonstruksjon, ansiktsestetikk og antifedmekirurgi; vektreduksjon og vedlikehold av vekt;
distribusjon av kursmateriell i forbindelse med de
forannevnte tjenester.
44
Informasjonstjenester på områdene
brystestetikk og rekonstruksjon, ansiktsestetikk og antifedmekirurgi; vektreduksjon, diettplanlegging og
kontroll; ernæringsrådgivning.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

22

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239268
2007.05.21
200612070
2006.10.27
Ingen

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

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239270
2007.05.21
200610155
2006.09.20
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:

OSLOPULS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektroniske publikasjoner, herunder en
online avis.
16
Trykte publikasjoner, herunder aviser og
tidsskrifter.
41
Kulturelle aktiviteter; kulturelle tjenester,
herunder tilveiebringelse av informasjon og reportasjer
om kultur- og uteliv.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, 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 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239271
2007.05.21
200612461
2006.10.30
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Factor Insurance Group ASA, Postboks 9037
Grønland, 0133 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
forsikring; forsikringsmegling; forsikringsformidling.

239269
2007.05.21
200609519
2006.09.01
Ingen

42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.

(540) Gjengivelse av merket:

SENTRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co,
Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Automobiler, arbeidsvogner, vogntog,
varebiler, sportskjøretøy, busser, rekreasjonskjøretøy
(RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker,
trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og
tilbehør hertil; traktorer, tyverialarmer for kjøretøyer,
selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger
eller dekk.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

45
Personlige og sosiale tjenester utført av
andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester
for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker;
juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

23

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239272
2007.05.21
200605121
2006.05.11
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239273
2007.05.21
200614338
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Handysize AS, Jerbanetorget 6, Byporten Shopping,
0154 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Hår- og hudprodukter, parfyme, såper,
tannpussemidler.
9
MP3, kamera, høyttaler (gjengivelse lyd og
bilder), regnemaskin, databehandlingsutstyr.
16
Reisebøker, parlører, skrivebøker, papirvarer,
kontorrekvisita.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196-1079
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Detaljhandelstjenester vedrørende
kommunikasjonsenheter og kommunikasjonstilbehør, et
fullt sortiment av elektroniske produkter og computer
software.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

18
Bager, tursekker, skovesker, strandsekk/bag,
paraply, kofferter, reisevesker, skinnprodukter,
lommebøker, lærimitasjoner.
24

Lakenposer, håndklær, tekstiler.

28
Spill og leketøy for reise, kortstokker,
sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

24

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239274
2007.05.21
200614769
2006.12.15
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239276
2007.05.21
200612456
2006.11.07
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TV 2 SHOP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetiske
varer, herunder kosmetiske hudpleieprodukter;
hårvann; tannpussemidler; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
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;
disketter; DVD-plater; CD-plater; videobånd;
lydkassetter; grammofonplater; databehandlingsutstyr;
dataperiferiutstyr og datamaskiner; programvarer;
dataspillprogrammer; integrerte kretser; apparater og
utstyr for tele- og datakommunikasjon;
fotografiapparater; filmkameraer; videokameraer;
lydfilmer; DVD-spillere; CD-spillere; MP3spillere;
videospillere; videospillkassetter; MP3filer; ringetoner i
forbindelse med mobiltelefoni; fjernsynsapparater;
spilleapparater til bruk sammen med TV-apparater;
radioapparater; forsterkere; elektroniske publikasjoner
og tidsskrifter (nedlastbare); elektroniske
oppslagstavler; fjernstyringsapparater; elektriske
tilkoblingsapparater; briller, herunder solbriller og
sportsbriller; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Halden & Magdal-Wine Brothers AS, Postboks 149
Sentrum, 3201 SANDEFJORD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Rødvin og hvitvin.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239275
2007.05.21
200614746
2006.12.14
Ingen

14
Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelervarer, smykker, edelsteiner; ur og
kronometriske instrumenter; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.

(540) Gjengivelse av merket:

18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer;
campingsekker; skolesekker; sekker og bæremeiser for
bæring av barn; sekker for fjellklatrere; lommebøker;
paraplyer; pelsvarer; reisevesker; deler og tilbehør til
alle forannevnte varer.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper; møbelstoffer; ullstoffer;
bomullsstoffer; fløyel; silkestoffer; lakener; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bodegas Montecillo SA FUENMAYOR (LOGROÑO),
ES
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholdholdige drikker(unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

25

Klær; fottøy; hodeplagg.

28
Spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler; juletrepynt; lekeballer; sportsballer;
golfbagger; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett;
brettspill; elektroniske spill (andre enn for bruk sammen
med TV-apparater; elektroniske spilleapparater (andre
enn for bruk sammen med TV-apparater);
fiskeredskaper; spillkort; lekekjøretøy; rullebrett;
seilbrett; surfingbrett; vannski; skøyter; ski; sykler; deler
og tilbehør til alle forannevnte varer

25

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

35
Annonse- og reklamevirksomhet; on-line
annonsering på internett; auksjonsvirksomhet, herunder
slike tjenester via internett; demonstrasjoner av varer;
import- og eksportagenturer; utleie av annonseringstid i
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass;
utsendelse vareprøver; utstillinger for handels- og
reklameformål; markedsundersøkelser; innsamling av
informasjon for bruk i databaser; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; salgsfremmende
tjenester (for tredjemann); PR-virksomhet;
nyhetsklipping; alle forannevnte tjenester også via
regionale eller globale tele- og datanettverk.

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239277
2007.05.21
200614771
2006.12.18
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

PADONIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Recip AB, Bränningevägen 12, 12054 ÅRSTA, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske, veterinære preparater og
hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk
bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; budtjenester; informasjonsbyråer;
informasjon om telekommunikasjon; tilby TVabonnement, herunder web-tv-abonnement;
meldetjenester; telefontjenester; mobiltelefontjenester;
satelittoverføring; radiokringkasting;
personsøkertjenester; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale
eller globale tele- og datanettverk; tilby tilgangstid til
regionale eller globale tele- og datanettverk; tilby
telekommunikasjonstilgang til regionale eller globale
tele- og datanettverk.

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

39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser; godsbefraktning;
postombæring; utbringelse av varer, herunder via
postordre; transportinformasjon.

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239278
2007.05.21
200607913
2006.07.26
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

SOLVIK

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
fjernsynsunderholdning; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utleie av filmer; utleie av lydopptak; utleie av
sceneutstyr; utleie av videobånd; audioog
videoproduksjoner; produksjon av fjernsynsog
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
fotografering; fotografireportasjer;
nyhetsreportasjetjenester; reportasjetjenester; digital
bildebearbeidelse; fremvisning; organisering av
konkurranser; organisering av lotterier;
pengespillvirksomhet; showoppsetninger; spilltjenester
tilbudt on-line; tilveiebringelse av on-line elektroniske
publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster;
organisering av utstillinger for kulturelle og
utdannelsesformål; drift av sportsinstallasjoner; alle
forannevnte tjenester også via regionale eller globale
tele- og datanettverk.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pål Espen Vedner, Furulundtoppen 13, 0282 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Fritidsbåter; møbler og puter spesialtilpasset
til båt.
20

Møbler og puter.

25
Klær; hodeplagg, sko, korte og lange
benklær, korte- og langermede skjorter, gensere,
hansker; jakker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; forvaltning av opphavsrettigheter og
nærstående rettigheter; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; webhotell;
interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; design
av computersystemer; opprettelse og vedlikehold av
websider for andre; utleie av software; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; alle forannevnte
tjenester også via regionale eller globale tele- og
datanettverk.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239279
2007.05.21
200614337
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

IXARTO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 AACHEN,
DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater til bruk for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

26

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239280
2007.05.21
200610488
2006.10.02
Ingen

2007.05.29 - 22/07

bekledningsgjenstander, kniplinger og broderier, bånd
og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler
og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter,
tapeter, spill og leketøy, juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239281
2007.05.21
200610489
2006.10.02
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TING
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Audhild Viken AS, Postboks 4106 Dreggen, 5835
BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Detaljhandel med kjøkkenutstyr, herunder
kaffemaskiner, kniver, bestikk, kakespader,
kaffekopper, krus, brødbokser, miksere (blendere),
krydderkverner, termos,kjøkkenhåndklær, kluter,
søppelbøtter; detaljhandel med baderomsutstyr,
herunder såpedispensere, håndkleholdere,
toalettrullholdere, baderomsmatter, håndklær,
skumbad, såper, dusjforheng, medisinskrin, badeender,
tannbørsteholdere og -kopper, toalettvesker;
detaljhandel med interiørvarer, nemlig bilder, vaser,
stearinlys, rammer, magneter, fat, lamper, klokker,
servietter; detaljhandel med personlige effekter, nemlig
kredittkortmapper, klokker, mansjettknapper, smykker;
detaljhandel med skrivesaker, kort, barneartikler, spill
og kalkulatorer; detaljhandel med maling, lakk,
fargestoffer, rengjøringsmidler, såper, parfymevarer,
eteriske oljer, kosmetikk, hygieniske preparater,
låsesmedarbeider og isenkramvarer, sikkerhetsskap og
-skrin, knivsmedvarer, gafler og skjeer, barberhøvler og
-maskiner, apparater og utstyr for veiing, måling,
signalering, kontroll, og undervisning, apparater og
utstyr for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder, fotografiske og optiske apparater og
instrumenter, apparater og utstyr for belysning,
oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, varer av edle metaller
eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, ur og
kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter,
papirvarer og trykksaker, materialer til bokbinding,
fotografier, skrivesaker, klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk, artikler for bruk til kunstnere,
kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell,
plastemballasje, lær- og lærimitasjoner samt varer av
disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer,
møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og
kjøkkenredskaper samt -beholdere, svamper, børster,
gjenstander for rengjøringsformål, glassvarer, porselen
og keramikk, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og
tekstilvarer, senge- og bordtepper,
bekledningsgjenstander, kniplinger og broderier, bånd
og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler
og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter,
tapeter, spill og leketøy, juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Audhild Viken AS, Postboks 4106 Dreggen, 5835
BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Detaljhandel med kjøkkenutstyr, herunder
kaffemaskiner, kniver, bestikk, kakespader,
kaffekopper, krus, brødbokser, miksere (blendere),
krydderkverner, termos,kjøkkenhåndklær, kluter,
søppelbøtter; detaljhandel med baderomsutstyr,
herunder såpedispensere, håndkleholdere,
toalettrullholdere, baderomsmatter, håndklær,
skumbad, såper, dusjforheng, medisinskrin, badeender,
tannbørsteholdere og -kopper, toalettvesker;
detaljhandel med interiørvarer, nemlig bilder, vaser,
stearinlys, rammer, magneter, fat, lamper, klokker,
servietter; detaljhandel med personlige effekter, nemlig
kredittkortmapper, klokker, mansjettknapper, smykker;
detaljhandel med skrivesaker, kort, barneartikler, spill
og kalkulatorer; detaljhandel med maling, lakk,
fargestoffer, rengjøringsmidler, såper, parfymevarer,
eteriske oljer, kosmetikk, hygieniske preparater,
låsesmedarbeider og isenkramvarer, sikkerhetsskap og
-skrin, knivsmedvarer, gafler og skjeer, barberhøvler og
-maskiner, apparater og utstyr for veiing, måling,
signalering, kontroll, og undervisning, apparater og
utstyr for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder, fotografiske og optiske apparater og
instrumenter, apparater og utstyr for belysning,
oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, varer av edle metaller
eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, ur og
kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter,
papirvarer og trykksaker, materialer til bokbinding,
fotografier, skrivesaker, klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk, artikler for bruk til kunstnere,
kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell,
plastemballasje, lær- og lærimitasjoner samt varer av
disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer,
møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og
kjøkkenredskaper samt -beholdere, svamper, børster,
gjenstander for rengjøringsformål, glassvarer, porselen
og keramikk, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og
tekstilvarer, senge- og bordtepper,
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239282
2007.05.21
200610241
2006.09.25
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239284
2007.05.21
200614772
2006.12.18
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

MAGIC FRIDAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Spilleautomater, annet enn med myntinnkast
eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater;
spill; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med
TV-apparater; elektroniske spilleapparater andre enn
for bruk sammen med TV-apparater; spilleautomater
(maskiner) med myntinnkast.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Wyeth, Five Giralda Farms, NJ07940-0874 MADISON,
US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
44
Medisinske tjenester, nemlig
pasientforståelsestjenester og pasientstøttetjenester i
forbindelse med autoimmune sykdommer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

35
Reklameoppslag, spredning av
reklameannonser; utsendelse av reklameannonser;
utarbeidelse av reklametekster; utsendelse av
reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og
vareprøver); oppdatering av reklamemateriale,
publisering av reklametekster, radioreklame og annonsering, fjernsynsreklame, systematisering av
informasjon for bruk i databaser, on-line annonsering
på datanettverk.

239283
2007.05.21
200614697
2006.12.12
Ingen

38
Radiosendinger, fjernsynssendinger,
kabelfjernsynssendinger mobiltelefontjenester,
kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner, elektronisk
postoverføring, elektroniske oppslagstavler
(telekommunikasjonstjeneste).

(540) Gjengivelse av merket:

41
Underholdningsvirksomhet, organisering av
konkurranser (vedrørende undervisning eller
underholdning), organisering av konkurranser
(utdanning eller underholdning), instruksjon
(opplæring), undervisning, produksjon av fjernsyns- og
radioprogram, pengespillvirksomhet, organisering av
lotterier; spilltjenester tilbudt online, tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare).
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza
Kadoma, 571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Luftkondisjoneringsanlegg og
luftavkjølingsanlegg for bruk i hjemmene samt deler og
tilbehør til disse.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239285
2007.05.21
200612828
2006.11.10
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
WayPilot, Hovedgt. 13, 4900 TVEDESTRAND, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparat til måling, signalering, kontroll,
livredning og styring; magnetiske databærere: apparat
til databehandling.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

28

registrerte varemerker

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

239286
2007.05.21
200609602
2006.09.07
Ingen

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239287
2007.05.21
200614762
2006.12.15
2006.06.20 US 78/912,686
2006.06.20 US 78/912,689
2006.06.20 US 78/912,690

(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:

YOUNGBLOOD MINERAL
COSMETICS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Youngblood Skin Care Products LLC, 65 West Easy
Street #101, CA93065 SIMI VALLEY, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Hudpleieprodukter og kosmetikk, nemlig
rensemidler, fuktighetsmidler, hudrensevann, Cvitaminkremer til bruk for ikke-medisinske, kosmetiske
formål, gykolisk syreserum brukt til hudsliping
(exfoliant) til kosmetisk bruk, underlagskremer
(foundations), rouge, pudder, øyenskygger, eye linere,
øyenblyanter og leppestifter.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
AOL LLC, 22000 AOL Way, VA20166-9323 DULLES,
US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computerkommunikasjonssoftware for å
tillate adgang til computere tilknyttet nettverk computer
software, databaser, kommunikasjonstjenester og til
elektriske kommunikasjonsnettverk; computer software
for data-, tekst-, grafikk-, og bildeoverføringer;
computer software for lesing og søking i elektroniske
kommunikasjonsnettverk, computere, computer
software, og databaser; og instruksjons- og
brukermanualer solgt som enhet.
38
Telekommunikasjonstjenester, nemlig
fremskaffelse av flerbruksadgang til computernettverk;
elektronisk overføring av data, bilder, dokumenter,
beskjeder og lyd via computernetterk; fremskaffelse av
online elektroniske oppslagstavler og samtalerom for
overføring av beskjeder mellom computerbrukere
vedrørende emner av generell interesse; elektroniske
posttjenester; fremskaffelse av online
computernettverksfasiliteter for sanntidsinteraksjon og kommunikasjon med andre computerbrukere.
42
Fremskaffelse av informasjon på området for
computere via computernettverk; computertjenester,
nemlig fremskaffelse av søkemotor for å erverve data
på et globalt computernettverk; laging av indekser
vedrørende informasjon, sider og andre kilder
tilgjengelige på computernettverk; filtrering av uønsket
elektronisk post; beskyttelsestjenester vedrørende
computervirus; computersikkerhetstjenester, nemlig
begrense adgang til og ved computernettverk til og av
uønskede websider, media, individer og fasiliteter.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239288
2007.05.22
200614698
2006.12.12
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239289
2007.05.22
200607127
2006.07.11
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Velo Enterprise Co Ltd, No. 1012, Sec. 1, Chung Shan
Rd., Tachia TAIWAN R.O.C., TW
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Sykkeldeler, nemlig sykkelseter,
sykkelsetetrekk, rammepolstring til sykler, håndtak og
sykkelstyrer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aksjeselskap av 25-04-06 AS, Ruseløkkveien 26, 0251
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter for industriell bruk.
4
Petroleum (ubearbeidet eller raffinert),
petroleumsgeler for industriell bruk, bensin, benzen,
drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer,
oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel,
forbrenningsgass, gass i fast form (forbrenning),
generatorgass, mager gass, gass for belysning, gass
(forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for
belysning, fett for industrielle formål, smørefett,
forbrenningsoljer for oppvarming.
35
Detaljhandeltjenester omfattende salg av
kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding, kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler,
garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, maling,
fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask,
midler og produkter til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og
toalettsaker, helse- og skjønnhetspleieprodukter,
hygieniske produkter, oljer og fett til industrielle formål,
smøremidler, støvbindingsmidler, brensel (herunder
motordrivstoffer), drivstoff og belysningsstoffer, lys og
veker for belysning, farmasøytiske og veterinære

30

registrerte varemerker
preparater, hygieniske preparater for medisinske
formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn, plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider,
herbicider, uedle metaller og legeringer av disse,
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt),
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin,
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser),
malmer, maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne),
rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt
drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner,
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, elektroniske produkter, apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder,
magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner,
dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort,
DVD'er, CD'er, brannslukningsapparater, kirurgiske,
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner,
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og
innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer,
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet,
deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen,
ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff,
fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og
varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke
opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle
stener, ur og kronometriske instrumenter,
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
aviser, magasiner, blader, tidskrifter, 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,
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av
metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder,
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer,
bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av
metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek,
tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall),
monumenter (ikke av metall), møbler, speil,
billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed),
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding, gjenstander til
rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen

2007.05.29 - 22/07

og keramikk (ikke opptatt i 'andre klasser), tau, reip,
hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke
opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av
gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale,
garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer,
ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper,
klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd
og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler
og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter,
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av
tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt,
næringsmidler, drikkevarer, bakervarer,
ferdigpreparerte måltider, ferdigmat, matprodukter og
drikkevarer for konsum på stedet eller for medbringing,
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza,
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg,
meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige
oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søtsaker,
godterier, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is,
jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt
korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer,
saft og andre preparater til fremstilling av drikker,
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for
røkere, tobakkprodukter, fyrstikker, lightere; herunder
detaljhandel med disse varer tilgjengeliggjort på plasser
tilknyttet bensinstasjoner; oppstilling, for andre, av
disse varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe disse varene i nærbutikk og
storkiosk, inkludert butikker og kiosker på plasser
tilknyttet bensinstasjoner.
37
Vedlikehold, påfylling av drivstoff og vask av
kjøretøyer, herunder på bensinstasjoner.
43
Tilveiebringelse og bevertning av mat og
drikke, bevertning og tilbringelse av mat og drikke i
storkiosker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

31

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239290
2007.05.22
200607128
2006.07.11
Ingen

2007.05.29 - 22/07

utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider,
herbicider, uedle metaller og legeringer av disse,
bygningsmaterialer av metall, transportable hus av
metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt),
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin,
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser),
malmer, maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne),
rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt
drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner,
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, elektroniske produkter, apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder,
magnetiske databærere, grammofonplater,
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner,
dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort,
DVD'er, CD'er, brannslukningsapparater, kirurgiske,
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner,
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og
innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer,
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet,
deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen,
ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff,
fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og
varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke
opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle
stener, ur og kronometriske instrumenter,
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
aviser, magasiner, blader, tidskrifter, 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,
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av
metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder,
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer,
bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av
metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek,
tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall),
monumenter (ikke av metall), møbler, speil,
billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed),
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding, gjenstander til
rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip,
hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke
opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av
gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale,
garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer,

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aksjeselskap av 25-04-06 AS, Ruseløkkveien 26, 0251
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter for industriell bruk.
4
Petroleum (ubearbeidet eller raffinert),
petroleumsgeler for industriell bruk, bensin, benzen,
drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer,
oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel,
forbrenningsgass, gass i fast form (forbrenning),
generatorgass, mager gass, gass for belysning, gass
(forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for
belysning, fett for industrielle formål, smørefett,
forbrenningsoljer for oppvarming.
35
Detaljhandeltjenester omfattende salg av
dagligvarer, kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast,
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding, kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler, garvestoffer,
bindemidler til industrielle formål, maling, fernisser,
lakker, rustbeskyttelsesmidler og
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler,
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask,
midler og produkter til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og
toalettsaker, helse- og skjønnhetspleieprodukter,
hygieniske produkter, oljer og fett til industrielle formål,
smøremidler, støvbindingsmidler, brensel (herunder
motordrivstoffer), drivstoff og belysningsstoffer, lys og
veker for belysning, farmasøytiske og veterinære
preparater, hygieniske preparater for medisinske
formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn, plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til
tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til

32

registrerte varemerker
ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper,
klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd
og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler
og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter,
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av
tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt,
næringsmidler, drikkevarer, bakervarer,
ferdigpreparerte måltider, ferdigmat, matprodukter og
drikkevarer for konsum på stedet eller for medbringing,
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza,
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg,
meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige
oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søtsaker,
godterier, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is,
jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt
korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer,
saft og andre preparater til fremstilling av drikker,
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for
røkere, tobakkprodukter, fyrstikker, lightere; herunder
detaljhandel med disse varer tilgjengeliggjort på plasser
tilknyttet bensinstasjoner; oppstilling, for andre, av
disse varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe disse varene i nærbutikk og
storkiosk, inkludert butikker og kiosker på plasser
tilknyttet bensinstasjoner.

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

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239291
2007.05.22
200614666
2006.12.13
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Noroff AS, Kirkegata 22, 4612 KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
45
Personlige og sosiale tjenester utført av
andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester
for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

37
Vedlikehold, påfylling av drivstoff og vask av
kjøretøyer, herunder på bensinstasjoner.
43
Tilveiebringelse og bevertning av mat og
drikke, storkiosker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239292
2007.05.22
200614741
2006.12.14
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TRUSTYLE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pfizer Health AB, Lindhagensgatan 100, 11287
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
10
Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler,
suturmaterialer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

33

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239293
2007.05.22
200612332
2006.10.30
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239294
2007.05.22
200614700
2006.12.12
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

RENUVINOL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ipsen Ltd, 190 Bath Road, SL13XE SLOUGH,
BERKSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Preparater for behandling av pannerynker
og/eller andre ansiktsrynker; preparater for behandling
av øyenbrynsrynker, ansiktsrynker, asymmetrier og
defekter i menneskehud; injiserbare kosmetiske
preparater; preparater til bruk i kosmetisk kirurgi;
kosmetiske preparater omfattende botulin gift, botulin
gift, hemaglutin komple, botulin toxin fragmenter og
andre derivater. Blekepreparater og andre midler til
rengjøringsformål; rens, polering,
skuring/skylling/pussing og andre slipepreparater;
såper; parfymeartikler, eteriske oljer, kosmetikk,
hårpreparater; tannpasta.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Velo Enterprise Co Ltd, No. 1012, Sec. 1, Chung Shan
Rd., Tachia TAIWAN R.O.C., TW
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Sykkeldeler, nemlig sykkelseter,
sykkelsetetrekk, rammepolstring til sykler, håndtak og
sykkelstyrer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

5
Farmasøytiske preparater for behandling av
muskellidelser, nevrologiske lidelser, ortopediske
lidelser, aldersbetingede lidelser og/eller synsrelaterte
lidelser; farmasøytiske preparater for behandling av
smerte, dystoni, muskelkramper, kramper i øyelokk
og/eller kramper i halve ansiktet; farmasøytiske
preparater for behandling av
hjernelammelse/hjerneslag; farmasøytiske preparater
for bruk til kosmetiske formål; farmasøytiske preparater
for bruk i kosmetisk kirurgi; farmasøytiske preparater
for behandling av pannerynker og ansiktsrynker;
farmasøytiske preparater for behandling av
øyenbrynsrynker, ansiktsrynker, asymmetrier og
defekte tilstander i menneskehud; farmasøytiske
preparater innbefattet botulinum gift, botulin gifthemaglutin complex, botulin gift fragmenter og andre
derivater. Farmasøytiske, veterinær- og
sanitærpreparater. Farmasøytiske og
veterinærpreparater; sanitærpreparater for medisinske
formål; dietetiske substanser/stoffer tilpasset medisinsk
bruk, mat for babyer; plaster, materiell for bandasjer;
materiell for tannplombering, tanntråd;
desinfeksjonsmidler; preparater for avliving av
skadedyr; soppdreper, ugressdreper.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239295
2007.05.22
200614774
2006.12.18
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Gillette Co, Prudential Tower Building, MA021998004 BOSTON, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner
og barberblader; dispensere; kassetter; holdere og
etuier og patroner alle inneholdende barberblader; og
strukturelle deler dertil.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

34

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239296
2007.05.22
200610393
2006.09.27
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239298
2007.05.22
200614703
2006.12.12
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

RDR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rock Deformation Research Ltd, Financial of Leed,
LS29JT LEEDS, WEST YORKSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software; computer software for
interpretasjon og analyse av geofysiske og geologiske
undersøkelses-, kartleggings- og oversiktsdata.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Millennium & Copthorne International Ltd, 36 Robinson
Road #04-01, City House, 068877 SINGAPORE, SG
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Organisering, drift, tilsyn og administrering av
belønnings- og lojalitetsprogrammer og
insentivprosjekter for kunder innen
gjestfrihetsindustrien (hospitality industry);
produktmarkedsføring; drift og administrasjon av
lojalitetsmarkedsføring og annet salgs- og
reklameinsentiv og lojalitetsprosjekter; salgsfremmende
tiltak gjennom hyppige
gjestegjenkjennelsesprogrammer og
kundelojalitetsprogrammer; fremvisning og promotering
av insentiver, kampanjer, fordeler og gaver på en
internett-webside eller i form av andre
telekommunikasjonsmidler; reklame; forretningsledelse;
innsamling og forsyning av data.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; undervisning; opplæring relatert
til geofysiske og geologiske undersøkelser og
kartlegging og i relasjon til interpretasjon og analyse av
geofysiske og geologiske undersøkelses-, kartleggingsog oversiktsdata; undervisning og opplæring relatert til
interpretasjon og analyse av geofysiske og geologiske
undersøkelses-, kartleggings- og oversiktsdata,
geofysiske og geologiske undersøkelser og kartlegging.
42
Rådgivning og konsulentvirksomhet relatert til
geofysiske og geologiske undersøkelser og kartlegging
og i relasjon til interpretasjon og analyse av geofysiske
og geologiske undersøkelses-, kartleggings- og
oversiktsdata; interpretasjon og analyse av geofysiske
og geologiske undersøkelses-, kartleggings- og
oversiktsdata; geofysiske og geologiske undersøkelser
og kartlegging; geofysiske og geologiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

239297
2007.05.22
200614811
2006.12.19
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Suomen Posti OYJ, Postintaival 7 A, 00230
HELSINGFORS, FI
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Personalmagasiner.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

35

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239299
2007.05.22
200614813
2006.12.19
Ingen

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239301
2007.05.22
200613173
2006.11.20
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sharifs Dekksenter AS, Berger inustriområde, 2020
SKEDSMOKORSET, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Dekk og felger for kjøretøy.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Servos AS, Universitetsgata 26, 0162 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Lisensiering av eiendomsrett.

35

43
Bartjenester; catering; kafé; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; formidling av
midlertidig losji; utleie av værelser; hoteller; utleie av
møterom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Salg av bildekk felger og bilrekvisita.

37
Verkstedstjenester relatert til kjøretøyer,
herunder omlegging, montering og avbalansering av
dekk og felger; vask av kjøretøy, herunder rengjøring
og polering av biler og bildeler.

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

39
Dekkhotel, transport oppbevaring/lagring av
dekk for kunder, transport oppbevaring/lagring av
dekk/bildeler.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.22
200613993
2006.12.05
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239300
2007.05.22
200615091
2006.12.19
Ingen
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hammertson AS, Bygdøy Allé 5, 0257 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Artistopptredener; diskotektjenester;
fremvisning; karaoketjenester; kasinovirksomhet;
klubbvirksomhet; organisering av kulturelle
arrangement; organisering av lotterier; nattklubb;
organisering av underholdningskonkurranser;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av
praktiske seminarer; selskapsplanlegging;
sceneoppførelser; showoppsetninger;
underholdningsvirksomhet.

(540) Gjengivelse av merket:

SILVER CAT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Altia Plc, Salmisaarenranta 7, 00180 HELSINGFORS,
FI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

42
Konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; lisensiering av eiendomsrett; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
software; vedlikehold av dataprogrammer og software;
forvaltning av forfatterrettigheter.
43
Bartjenester; catering; kafé; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; formidling av
midlertidig losji; utleie av værelser; hoteller; utleie av
møterom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

36

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239303
2007.05.22
200613174
2006.11.20
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239305
2007.05.22
200609283
2006.08.29
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

ONKEL DONALD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Servos AS, Universitetsgata 26, 0162 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Lisensiering av eiendomsrett.
43
Bartjenester; catering; kafé; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; formidling av
midlertidig losji; utleie av værelser; hoteller; utleie av
møterom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Reliance Relocation Services Inc, 161 North Clark
Street, Suite 1250, IL60601 ILLINOIS, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Forretninger med fast eiendom, tjenester
vedrørende fast eiendom; henvisning av kunder for
kjøp av fast eiendom; meklertjenester vedrørende fast
eiendom, støttetjenester i forbindelse med mekling av
fast eiendom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

239304
2007.05.22
200613994
2006.12.05
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

HAMMERTSON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hammertson AS, Bygdøy Allé 5, 0257 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Artistopptredener; diskotektjenester;
fremvisning; karaoketjenester; kasinovirksomhet;
klubbvirksomhet; organisering av kulturelle
arrangement; organisering av lotterier; nattklubb;
organisering av underholdningskonkurranser;
organisering og ledelse av konferanser; organisering og
ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av
praktiske seminarer; selskapsplanlegging;
sceneoppførelser; showoppsetninger;
underholdningsvirksomhet.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239306
2007.05.22
200613915
2006.11.28
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

LUXURY PORTFOLIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Reliance Relocation Services Inc, 161 North Clark
Street, Suite 1250, IL60601 ILLINOIS, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Forretninger med fast eiendom, tjenester
vedrørende fast eiendom; henvisning av kunder for
kjøp av fast eiendom; meklertjenester vedrørende fast
eiendom, støttetjenester i forbindelse med mekling av
fast eiendom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

42
Konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; lisensiering av eiendomsrett; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av
software; vedlikehold av dataprogrammer og software;
forvaltning av forfatterrettigheter.
43
Bartjenester; catering; kafé; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; formidling av
midlertidig losji; utleie av værelser; hoteller; utleie av
møterom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

37

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239307
2007.05.22
200610447
2006.09.29
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Asbjørn Meen, Klopp, 3175 RAMNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

239308
2007.05.22
200512599
2005.11.16
Ingen

239311
2007.05.23
200614709
2006.12.12
Ingen

GRANTON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Di Gruppen AS, Baker Østbys vei 10, 1351 RUD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Bomullstoffer; lakener; liklakener; putevar for
hodeputer; sengetepper av papir; tekstilstoffer;
tekstilstoffer, ikke vevde.

CONTOUR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, PA15205
PITTSBURG, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medisinske diagnostiske reagenser for
analyser av kroppsvæsker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

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

239310
2007.05.22
200610226
2006.09.25
Ingen

MARLA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nordea Bank AB (publ), 10571 STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

(540) Gjengivelse av merket:

NORDEA CHOICE

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

2007.05.29 - 22/07

25
Armbeskyttere; frakker; klær av papir.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

239309
2007.05.22
200601670
2006.02.20
Ingen

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239312
2007.05.23
200613909
2006.11.27
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

AQUAMAX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nordisk Kompani AS, Postboks 77 Bergen Lufthavn,
5869 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
vetennære apparater og instrumenter, nemlig
høyabsorberende underlagsmatte for medisinske
formål.

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tequila Don Julio SA de CV, Porfirio Diaz 17, Col.
Chichimeco, Atotonilco el Alto, 47750 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker, nemlig tequila.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

16
Papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); absorberingsmatte for
emballering av næringsmidler, høyabsorberende matter
for transport av fisk.
22
Presenninger; materiale til polstring (ikke av
gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale;
absorberende materialer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

38

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239313
2007.05.23
200615092
2006.12.19
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239315
2007.05.23
200607983
2006.08.01
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

AVELI

DISNEY

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Medical Pharma AS, Postboks 1083, 1442 DRØBAK,
NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Flerumettede fettsyrer til industrielle formål.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann;
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper
og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele;
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem,
kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke
for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk;
tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til
personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant;
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet;
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for
parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer;
balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer;
håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader;
leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara;
munnvann; preparater for behandling av negler;
neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme;
potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe;
talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem;
sunblock-krem; solkrem.

5
Farmasøytiske og medisinske preparater;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for
spedbarn; farmasøytiske og medisinske preparater for
vektkontroll; dietetiske drikker for medisinsk bruk;
enzymer og enzympreparater for medisinsk bruk;
farmasøytiske midler for vektkontroll; kulturer av
mikroorganismer for medisinsk bruk; nærende
tilsetninger for medisinske formål; pepsin for
farmasøytisk bruk; urte- og naturpreparater til
medisinske og farmasøytiske formål, urtete for
vektkontroll; flerumettede fettsyrer til medisinske og
veterinære formål; fiskeoljer, flytende tran og
trankapsler; omega3-produkter til medisinske,
farmasøytiske og veterinære formål; kosttilskudd til
medisinske og veterinære formål.
29
Spiselige oljer og fett.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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); boloslips 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.

239314
2007.05.23
200614710
2006.12.12
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

NORBAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Di Gruppen AS, Baker Østbys vei 10, 1351 RUD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Antiseptisk bomull, bandasjer for
forbindinger, bomull for medisinsk bruk, bomull for
farmasøytisk bruk, farmasøytiske produkter, gas for
medisinsk bruk, husapotek, vatt for medisinsk bruk.

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,
kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter;
lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker;
paraplyer; beltevesker; seddelbøker.

10
Hansker for medisinsk bruk, isposer for
medisinsk bruk, klær for bruk i operasjonsrom, laken for
inkontinente,laken for operasjoner, overtrekksfottøy for
medisinsk bruk.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av

39

registrerte varemerker
ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239316
2007.05.23
200607985
2006.08.01
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

EEYORE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann;
deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper
og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele;
badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem,
kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke
for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk;
tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til
personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant;
ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet;
ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for
parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer;
balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer;
håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader;
leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara;
munnvann; preparater for behandling av negler;
neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme;
potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe;
talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem;
sunblock-krem; solkrem.

21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer,
porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass;
fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat;
lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av
edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskånere,
ikke av papir og ikke som duker; kakebokser;
kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til
konfekt; kakebokser; dekorative krystallprismer;
dekorative glass; dekorative tallerkener; tallerkener;
figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller
terrakotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer;
varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere;
matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke
av edelt metall; papirkopper; papirtallerkener;
paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper;
tekanner; tesett; tremisk isolerende beholdere for mat
eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ;
vakuum flasker; søppelbøtter; kluter.
24
Tekstiler og tekstilvarer; senge- og
bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy
til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger;
sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk:
tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; flagg,
ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe;
tøykanter til vugger; gardiner; stofflagg; stoffvimpler;
golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med
hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær;
putetrekk; potteskjulere av tekstil; dunteppe;
samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker;
tøyservietter; kuvertbrikker av tekstil; duker av tekstil;
servietter av tekstil (throws); håndklær; ulltepper.

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); boloslips 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.

29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og
kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt;
sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem,
ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt;
frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller
grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat;
syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold;
kjøtt; nøtter; potetgull; potetbasert snackmat;
melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av
behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner;
supper; suppeblandinger; yoghurt.
30

2007.05.29 - 22/07

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.

Dipper.

32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann;
frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat;
limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig
kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med
fruktjuicer; smoothies basert på moste friske frukter og
bær; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til
fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

20
Møbler, speil, billedrammer; varer av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av
plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver;
senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ;
PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer;
dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør;
gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av

40

registrerte varemerker
ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler;
møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke
elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av
metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler;
toseters sofaer; hyller; madrasser; speil;
pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke
julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter;
støttepinner for planter; dekorative minnetavler;
nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast;
nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler;
kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord;
lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker.

2007.05.29 - 22/07

lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep;
nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser;
pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza;
popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris;
rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver;
krydder; te; tortillaer; vafler; dipper.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann;
frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat;
limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig
kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med
fruktjuicer; smoothies basert på moste friske frukter og
bær; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til
fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer,
porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass;
fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat;
lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av
edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskånere,
ikke av papir og ikke som duker; kakebokser;
kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til
konfekt; kakebokser; dekorative krystallprismer;
dekorative glass; dekorative tallerkener; tallerkener;
figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller
terrakotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer;
varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere;
matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke
av edelt metall; papirkopper; papirtallerkener;
paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper;
tekanner; tesett; tremisk isolerende beholdere for mat
eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ;
vakuum flasker; søppelbøtter; kluter.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239317
2007.05.23
200615093
2006.12.19
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

24
Tekstiler og tekstilvarer; senge- og
bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy
til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger;
sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk:
tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; flagg,
ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe;
tøykanter til vugger; gardiner; stofflagg; stoffvimpler;
golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med
hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær;
putetrekk; potteskjulere av tekstil; dunteppe;
samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker;
tøyservietter; kuvertbrikker av tekstil; duker av tekstil;
servietter av tekstil (throws); håndklær; ulltepper.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Lindstad Transport & Montasje Ltd, Suite B 29 Harley
Street, W1G9QR LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.

29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og
kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt;
sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem,
ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt;
frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller
grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat;
syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold;
kjøtt; nøtter; potetgull; potetbasert snackmat;
melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av
behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner;
supper; suppeblandinger; yoghurt.

37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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; basis for å lage milkshake;
småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av
korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri;
kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte
snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte
drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker;
maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher (fylte
sandwicher); smakstilsatte, søtede gelatindesserter;
frossen konfekt; frosne måltider bestående av primært
pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk;

41

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239318
2007.05.23
200614323
2006.12.05
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239319
2007.05.23
200615096
2006.12.21
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

PROVISO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BGG Business Generator Group AS, Akersg. 11, 0158
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Databehandlingsutstyr; dataprogrammer.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Meridian International Co Ltd, 1886 Laiyin Road,
Songjiang, SHANGHAI, CN
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Dyser av metall; stiger av metall; bolter av
metall; skruer av metall; klinknagler av metall; spiker av
metall; beslag for møbler av metall; isenkramvarer;
låser av metall, andre enn elektriske; hengelåser;
displayløsninger, herunder stativer og skap av metall;
pengeskap; skrustikkebenker av metall; verktøyskrin av
metall (tomme); verktøybokser av metall (tomme);
loddetråd av metall.

35
Organisering av handels- og
reklameutstillinger; organisering av messer for salg og
markedsføring; annonse- og reklamevirksomhet;
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
39
Transportvirksomhet; organisering av reiser;
plassreservasjon; transportreservering;
reisereservasjon; reiseledervirksomhet;
spedisjonsvirksomhet.
41
Organisering av konkurranser (utdanning
eller underholdning); organisering av kulturelle
arrangementer; organisering og ledelse av kollokvium;
organisering og ledelse av konferanser, seminar og
kongresser; organisering av mottagelser;
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

7
Sagblader (maskindel); verktøy
(maskindeler); borkroner (maskindeler); borchuck
(maskindeler); elektromotoriske skrutrekkere; elektriske
håndboremaskiner; håndverktøy (ikke hånddrevet);
hydraulisk håndverksverktøy; lagere (maskindeler);
pistoler for maling.

42
Vitenskaplige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av dataprogrammer.

8
Håndredskaper til sliping; håndredskaper for
jordbruk; skuffer (redskap); forstøvere for
insektdrepende midler (håndredskap); hageredskaper,
håndredskap; manikyrbestikk; hammere (redskap); filer;
økser; verktøybelter; skrustikker; skrutvinger; brotsjer;
sagblader (del av redskap); skrutrekkere; høvler
(håndredskap); knipetenger; spett; forskjærkniver;
skraper (redskaper); verktøy (manuelt drevne); sager
(redskap); rammer for håndsager; stemjern; stein- og
metallbor (redskaper); vindejern; sperreklinker
(redskaper); rørskjærere (redskap); klinkehammere
(redskap); manuelle pistoler for kittplugging;
håndpumper; opptagere (håndredskaper); drill
(hånddrevet); gravstikker; spatler (redskap); murskjeer;
macheter (lang bredbladet kniv); kniver; sakser (for
klipping av sauer); beskjæringssakser.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
midlertidig innlosjering, formidling av midlertidig losji;
reservering av midlertidig innkvartering (hotell og
pensjonater).
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

42

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239320
2007.05.23
200615097
2006.12.21
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239321
2007.05.23
200604702
2006.05.05
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

PALOMA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HNI Technologies Inc, 414 East Third Street, IA52761
MUSCATINE, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, tørking, ventilasjon,
herunder peiser, kaminer, gasskomfyrer, gassovner.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Meridian International Co Ltd, 1886 Laiyin Road,
Songjiang, SHANGHAI, CN
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Dyser av metall; stiger av metall; bolter av
metall; skruer av metall; klinknagler av metall; spiker av
metall; beslag for møbler av metall; isenkramvarer;
låser av metall, andre enn elektriske; hengelåser;
displayløsninger, herunder stativer og skap av metall;
pengeskap; skrustikkebenker av metall; verktøyskrin av
metall (tomme); verktøybokser av metall (tomme);
loddetråd av metall.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239322
2007.05.23
200503210
2005.04.08
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

7
Sagblader (maskindel); verktøy
(maskindeler); borkroner (maskindeler); borchuck
(maskindeler); elektromotoriske skrutrekkere; elektriske
håndboremaskiner; håndverktøy (ikke hånddrevet);
hydraulisk håndverksverktøy; lagere (maskindeler);
pistoler for maling.
8
Håndredskaper til sliping; håndredskaper for
jordbruk; skuffer (redskap); forstøvere for
insektdrepende midler (håndredskap); hageredskaper,
håndredskap; manikyrbestikk; hammere (redskap); filer;
økser; verktøybelter; skrustikker; skrutvinger; brotsjer;
sagblader (del av redskap); skrutrekkere; høvler
(håndredskap); knipetenger; spett; forskjærkniver;
skraper (redskaper); verktøy (manuelt drevne); sager
(redskap); rammer for håndsager; stemjern; stein- og
metallbor (redskaper); vindejern; sperreklinker
(redskaper); rørskjærere (redskap); klinkehammere
(redskap); manuelle pistoler for kittplugging;
håndpumper; opptagere (håndredskaper); drill
(hånddrevet); gravstikker; spatler (redskap); murskjeer;
macheter (lang bredbladet kniv); kniver; sakser (for
klipping av sauer); beskjæringssakser.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750
BALLERUP, DK
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

43

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239323
2007.05.23
200615098
2006.12.21
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239324
2007.05.23
200614713
2006.12.15
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Meridian International Co Ltd, 1886 Laiyin Road,
Songjiang, SHANGHAI, CN
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Dyser av metall; stiger av metall; bolter av
metall; skruer av metall; klinknagler av metall; spiker av
metall; beslag for møbler av metall; isenkramvarer;
låser av metall, andre enn elektriske; hengelåser;
displayløsninger, herunder stativer og skap av metall;
pengeskap; skrustikkebenker av metall; verktøyskrin av
metall (tomme); verktøybokser av metall (tomme);
loddetråd av metall.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Altia Plc, Salmisaarenranta 7, 00180 HELSINGFORS,
FI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.

7
Sagblader (maskindel); verktøy
(maskindeler); borkroner (maskindeler); borchuck
(maskindeler); elektromotoriske skrutrekkere; elektriske
håndboremaskiner; håndverktøy (ikke hånddrevet);
hydraulisk håndverksverktøy; lagere (maskindeler);
pistoler for maling.
8
Håndredskaper til sliping; håndredskaper for
jordbruk; skuffer (redskap); forstøvere for
insektdrepende midler (håndredskap); hageredskaper,
håndredskap; manikyrbestikk; hammere (redskap); filer;
økser; verktøybelter; skrustikker; skrutvinger; brotsjer;
sagblader (del av redskap); skrutrekkere; høvler
(håndredskap); knipetenger; spett; forskjærkniver;
skraper (redskaper); verktøy (manuelt drevne); sager
(redskap); rammer for håndsager; stemjern; stein- og
metallbor (redskaper); vindejern; sperreklinker
(redskaper); rørskjærere (redskap); klinkehammere
(redskap); manuelle pistoler for kittplugging;
håndpumper; opptagere (håndredskaper); drill
(hånddrevet); gravstikker; spatler (redskap); murskjeer;
macheter (lang bredbladet kniv); kniver; sakser (for
klipping av sauer); beskjæringssakser.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

33

Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).

35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
detalj- og partihandel vedrørende alkoholholdige
drikker.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

44

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239325
2007.05.23
200614714
2006.12.18
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239328
2007.05.23
200614719
2006.12.13
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

MENIGO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Meny Food Service Scandinavia AB, Box 9081, 12005
ÅRSTA, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nils-Ive Teigen, Tanumvegen 18, 2100 SKARNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Kaffebar, kafé, bevertning og tilbringing av
mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

7
Maskiner og verktøymaskiner; motorer
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner: oppvaskmaksiner; elektriske
husholdningsmaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner;
kaffekverner.

239326
2007.05.23
200614721
2006.12.13
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

JONES NEW YORK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jones Investment Co Inc, 1007 Orange Street,
DE19801 WILMINGTON, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Oftalmiske briller og brilleutstyr for menn og
kvinner (inkludert oftalmologiske solbriller med
foreskrevet kvalitet og som kun selges gjennom
optikerbutikker,optikere, oftometrikkere og
optometrister); solbriller; lesebriller.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.

239327
2007.05.23
200615100
2006.12.20
Ingen

29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

(540) Gjengivelse av merket:
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.

VOLUMASTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Björn Axén Institut AB, Bolinders Plan 2, 11224
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Krølltenger.
11

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.

Hårtørkere.

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

18
Vesker, reisevesker, toalettmapper.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

33

45

Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

registrerte varemerker

34

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

Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.

35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
mellommannstjenester, videreformidlingstjenester.

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239329
2007.05.23
200610763
2006.10.04
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser.
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke;
cateringtjenester, midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Teatralske eller musikalske lydopptak eller
videoopptak; solbriller; magneter; alle slags trådløst
mobiltelefonutstyr og -tilbehør, mobiltelefondeksler;
ringetoner i form av nedlastbare ringetoner, musikk,
MP3, grafikk, videobilder for trådløse
mobilkommunikasjonsinnretninger, ringetoner
fremskaffet av trådløs overføring av oppladbare og
nedlastbare ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk,
videobilder, informasjon, og nyheter via et globalt
computernettverk til en trådløs
mobilkommunikasjonsinnretning; tale- og
tekstmeldinger mellom trådløse
kommunikasjonsinnretninger; videospillprogrammer
innspilt på kassetter, disker, CD ROM, magnetbånd og
minidisker; spillprogrammer for computere innspilt på
disker, CD ROM og minidisker; frittstående
videospillmaskiner for CD-ROM.
28
Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts,
dukker; plysjdukker; action figurer og tilbehør dertil;
frittstående videospillmaskiner, frittstående audio output
spillmaskiner og brettspill; sportsartikler, nemlig
golfklubber, baseballer, fotballer, baller for racketer,
baller for forskjellige aktiviteter, balltre for baseball;
juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

46

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239330
2007.05.23
200613641
2006.11.24
2006.05.24 EM 005130638

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

(540) Gjengivelse av merket:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

2007.05.29 - 22/07
239332
2007.05.23
200610764
2006.10.04
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

MIXHAIR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl M Lundh AB, Box 30136, 20061 MALMØ, SE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
26
Flettet hår, løshårsfletter, løshår, hårbånd,
hårrosetter, hårspenner, hårklemmer, nåler for
hårkrølling, hårnåler, hårnett, hårpynt (dekorativ),
løsbarter, løsskjegg, parykker, ikke-elektriske
papiljotter, tupeer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Teatralske eller musikalske lydopptak eller
videoopptak; solbriller; magneter; alle slags trådløst
mobiltelefonutstyr og -tilbehør, mobiltelefondeksler;
ringetoner i form av nedlastbare ringetoner, musikk,
MP3, grafikk, videobilder for trådløse
mobilkommunikasjonsinnretninger, ringetoner
fremskaffet av trådløs overføring av oppladbare og
nedlastbare ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk,
videobilder, informasjon, og nyheter via et globalt
computernettverk til en trådløs
mobilkommunikasjonsinnretning; tale- og
tekstmeldinger mellom trådløse
kommunikasjonsinnretninger; videospillprogrammer
innspilt på kassetter, disker, CD ROM, magnetbånd og
minidisker; spillprogrammer for computere innspilt på
disker, CD ROM og minidisker; frittstående
videospillmaskiner for CD-ROM.

44
Frisørsalonger og hårstudio.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239331
2007.05.23
200612349
2006.10.31
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

KIKORA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Penmath AS, Nydalsveien 21, 0484 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.

28
Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts,
dukker; plysjdukker; action figurer og tilbehør dertil;
frittstående videospillmaskiner, frittstående audio output
spillmaskiner og brettspill; sportsartikler, nemlig
golfklubber, baseballer, fotballer, baller for racketer,
baller for forskjellige aktiviteter, balltre for baseball;
juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

16
Papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

47

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

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

239333
2007.05.23
200601128
2006.02.03
Ingen

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239334
2007.05.23
200609946
2006.09.13
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

(540) Gjengivelse av merket:

PHD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Omnicom International Holdings Inc, 720 California
Street, CA94108 SAN FRANCISCO, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Planlegging kjøp, leie, anskaffelse og
tilveiebringelse av plass og tid i media for annonsering
og reklame; medieforskning, -undersøkelser og
konsulentbistand på området medieplanlegging og
oppkjøp; markedsforskning, -undersøkelser og
konsulentbistand på området mediaplanlegging og
oppkjøp; plassering av annonser for andre.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Basisgym AS, Tungaveien 53, 7047 TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Treningstøy for gymnastikk og turn;
turndrakter samt fritidstøy.
41

Undervisning i turn og gymnastikk.

43
Private barnehager.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

48

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239335
2007.05.23
200612351
2006.10.31
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239336
2007.05.23
200505734
2005.06.15
2005.05.20 US 78/634,089

(540) Gjengivelse av merket:

WOODY EVEN

PANTHER

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Even Oftedal, Presteveien 3A, 1344 HASLUM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gen-Probe Incorporated, 10210 Genetic Center Drive,
CA92121-4362 SAN DIEGO, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske reagenser og buffere for bruk med
automatiserte in vitro diagnostiske analysemidler for
deteksjon av genetiske materialer, for vitenskapelig
forskningsbruk; sett bestående av reagenser og buffere
for in vitro diagnostisk deteksjon av genetiske
materialer, produkter og analoger derav, for
vitenskapelig forskningsbruk.
5
Kjemiske reagenser og buffere for bruk med
automatiserte in vitro diagnostiske kliniske/medisinske
prøve analysemidler; sett bestående av reagenser og
buffere for in vitro diagnostisk bestemmelse av
sykdommer.

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.

9
Computer software for organisering og
analyse av prøvetestdata og for å kontrollere driften av
instrumentsystem for in vitro diagnostisk prøveanalyse;
automatisert in vitro diagnostisk
prøveanalyseinstrumentsystem og deler derav for
deteksjon og analyse av genetiske materialer og
analoger derav, bestående hovedsakelig av et
fotometer, inkubator, flasker og innretninger for flytende
reagensavlevering, prøvehåndtering og
pipetteringsinnretninger, blandere og magnetiske
separasjonsinnretninger, prøverør og prøvecontainere
for laboratoriebruk; tupper for pipetter, reagensflasker,
testrør og prøvecontainere og innsamlingsinnretninger,
alt for laboratoriebruk.

25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

10
Automatisk in vitro diagnostisk
prøveanalyseinstrumentsystem og deler derav for
deteksjon og analyse av genetiske materialer og
analoger derav, bestående hovedsakelig av et
fotometer, inkubator, flasker og innretninger for flytende
reagensavlevering, prøvehåndtering og
pipetteringsinnretninger, blandere og magnetiske
separasjonsinnretninger, prøverør og prøvecontainere
for bruk ved bestemmelse av sykdommer; tupper for
pipetter, prøverør, prøvecontainere og
innsamlingsinnretninger, alt for medisinsk klinisk og
diagnostisk bruk.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

49

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239337
2007.05.23
200403498
2004.04.01
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239338
2007.05.23
200614344
2006.12.06
2006.06.28 EU 5167333

(540) Gjengivelse av merket:

UPS READY

TRUCKMASTER

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake
Parkway, GA30328 ATLANTA, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogramvare for bruk innen transport og
leveranser, nemlig for tilveiebringelse av løpende status
for forsendelser, innpakningsdetaljer,
forsendelsesalternativer og kostnadsberegning,
leveringsdato og leveringsmeldinger; dataprogramvare
for tilveiebringelse av automatisk nedlasting av datafiler
relatert til lokaliseringsinformasjon for leveranser under
forsendelse, inklusive gjeldende status for forsendelser,
innpakningsdetaljer, leveringsdato og
leveringsmeldinger; dataprogramvare for kontroll og
validering av gateadresser; dataprogramvare for
utarbeidelse og kopiering av merkelapper, dokumenter
og fakturaer; dataprogramvare for tilveiebringelse av
informasjon om tilgjengelige transport- og
leveringstjenester: dataprogramvare for tilveiebringelse
av bevis for levering, inkludert digital signatur av
mottaker for levering; dataprogramvare for kvittering,
forsendelse og behandling av kundeidentifiserende
forsendelsesinformasjon.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road
KINGSCOURT, CO CAVAN, IE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Tanker av metall; oppbevaringstanker av
metall; tanker av metall for oppbevaring av vann,
komprimerte gasser, flytende gasser, olje og/eller
drivstoff; tanker av metall inneholdende pumper til bruk
for utlevering av drivstoff, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
20
Tanker (ikke av metall); oppbevaringstanker
(ikke av metall) og av plast for drivstoff, olje og vann;
plastbeholdere og bunkers (ikke av metall) for
oppbevaringsformål (ikke til husholdnings-eller kjøkken
bruk); plast- og ikke-metalliske vannbeholdere (ikke til
husholdnings- eller kjøkken bruk); plast drivstofftanker
og drivstofftanker (ikke av metall) for oppbevaring av
diesel og distribusjon av diesel; tanker laget i sin helhet
eller i hovedsak av plast bestanddeler inneholdende
pumper for utlevering av drivstoff eller vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

35
Tilveiebringelse av
pakkeoppsporingstjenester vedrørende informasjon om
henting, levering og retur av pakker og personlige
eiendeler ved fly, tog, båt og bil via et globalt
datanettverk; tilveiebringelse av automatisk registrering
av kundeidentifiserende forsendelsesinformasjon over
det globale datanettverk; pakkeoppsporing ved bruk av
et globalt datanettverk.

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239339
2007.05.23
200614345
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:
38
Online leveranse av dokumenter via et
globalt datanettverk.

BIOMASTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road
KINGSCOURT, CO CAVAN, IE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Tanker av metall; oppbevaringstanker av
metall; tanker av metall for oppbevaring av vann,
komprimerte gasser, flytende gasser, olje og/eller
drivstoff; tanker av metall inneholdende pumper til bruk
for utlevering av drivstoff, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.

39
Tilveiebringelse av informasjon vedrørende
internasjonale transport- og leveringstjenester,
transport, levering og retur av pakker og personlige
eiendeler ved fly, tog, båt og bil.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

20
Tanker (ikke av metall); oppbevaringstanker
(ikke av metall) og av plast for drivstoff, olje og vann;
plastbeholdere og bunkers (ikke av metall) for
oppbevaringsformål (ikke til husholdnings-eller kjøkken
bruk); plast- og ikke-metalliske vannbeholdere (ikke til
husholdnings- eller kjøkken bruk); plast drivstofftanker
og drivstofftanker (ikke av metall) for oppbevaring av
diesel og distribusjon av diesel; tanker laget i sin helhet
eller i hovedsak av plast bestanddeler inneholdende
pumper for utlevering av drivstoff eller vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

50

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239340
2007.05.23
200502349
2005.03.15
Ingen

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

(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239341
2007.05.23
200614346
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

XTR

DIESELMASTER

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Shimano Inc OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Tohjulede motorkjøretøyer, sykler; deler og
tilbehør hertil i form av nav, intern-gir-nav, dynamo nav
for sykler, nav hurtigfrikoblingshåndtak, girfrikoblingshåndtak, gir skiftespaker, front kjedegir,
bakre kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser,
kjeder, kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer,
pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper,
bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler,
bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker,
bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler,
hoveddeler for montering av rammeverk, fjæringer,
sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer,
seteputer, datastyrt kjedegir, hjulbager for sykler,
retningsvisere for sykler.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road
KINGSCOURT, CO CAVAN, IE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Tanker av metall; oppbevaringstanker av
metall; tanker av metall for oppbevaring av vann,
komprimerte gasser, flytende gasser, olje og/eller
drivstoff; tanker av metall inneholdende pumper til bruk
for utlevering av drivstoff, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
20
Tanker (ikke av metall); oppbevaringstanker
(ikke av metall) og av plast for drivstoff, olje og vann;
plastbeholdere og bunkers (ikke av metall) for
oppbevaringsformål (ikke til husholdnings-eller kjøkken
bruk); plast- og ikke-metalliske vannbeholdere (ikke til
husholdnings- eller kjøkken bruk); plast drivstofftanker
og drivstofftanker (ikke av metall) for oppbevaring av
diesel og distribusjon av diesel; tanker laget i sin helhet
eller i hovedsak av plast bestanddeler inneholdende
pumper for utlevering av drivstoff eller vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

18
Reisebager, handlebager, hjulbager for
sykler, sadelbager for sykler, bager for bæring av sykler
(tomme), campingbager, ryggsekker, reisebager for
klær, dokumentmapper, bager med hjul, fiskevesker,
punger, hoftevesker.
25
Sko og støvler; sykkelsko, sko for fisking,
vadere for fisking, snowboardstøvler; klær; sportsklær,
sykkelklær, treningsklær, klær for fisking, ytterklær,
klær for beskyttelse mot regn, regnfrakker, regndresser,
hatter, vanter, sokker, skjorter, jakker, gensere,
fiskevester, bukser, strømpebukser og undertøy.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239342
2007.05.23
200614347
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

TUFFMASTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road
KINGSCOURT, CO CAVAN, IE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Tanker av metall; oppbevaringstanker av
metall; tanker av metall for oppbevaring av vann,
komprimerte gasser, flytende gasser, olje og/eller
drivstoff; tanker av metall inneholdende pumper til bruk
for utlevering av drivstoff, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
20
Tanker (ikke av metall); oppbevaringstanker
(ikke av metall) og av plast for drivstoff, olje og vann;
plastbeholdere og bunkers (ikke av metall) for
oppbevaringsformål (ikke til husholdnings-eller kjøkken
bruk); plast- og ikke-metalliske vannbeholdere (ikke til
husholdnings- eller kjøkken bruk); plast drivstofftanker
og drivstofftanker (ikke av metall) for oppbevaring av
diesel og distribusjon av diesel; tanker laget i sin helhet
eller i hovedsak av plast bestanddeler inneholdende
pumper for utlevering av drivstoff eller vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

51

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

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet

239343
2007.05.23
200614348
2006.12.06
Ingen

(540) Gjengivelse av merket:

MINIMASTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kingspan Holdings(IRL) Ltd, Dublin Road
KINGSCOURT, CO CAVAN, IE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Tanker av metall; oppbevaringstanker av
metall; tanker av metall for oppbevaring av vann,
komprimerte gasser, flytende gasser, olje og/eller
drivstoff; tanker av metall inneholdende pumper til bruk
for utlevering av drivstoff, deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
20
Tanker (ikke av metall); oppbevaringstanker
(ikke av metall) og av plast for drivstoff, olje og vann;
plastbeholdere og bunkers (ikke av metall) for
oppbevaringsformål (ikke til husholdnings-eller kjøkken
bruk); plast- og ikke-metalliske vannbeholdere (ikke til
husholdnings- eller kjøkken bruk); plast drivstofftanker
og drivstofftanker (ikke av metall) for oppbevaring av
diesel og distribusjon av diesel; tanker laget i sin helhet
eller i hovedsak av plast bestanddeler inneholdende
pumper for utlevering av drivstoff eller vann; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 22/07, 2007.05.29

52

2007.05.29 - 22/07

internasjonale varemerkeregistreringer

2007.05.29 - 22/07

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

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

Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

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

Prioritet:

Besluttet
gjeldende
dato i Norge:

internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.

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

(111) Int.reg.nr:
0647673
(151) Int.reg.dato:
1995.09.12
(180) Registreringen
2015.09.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.08.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200610716
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.05
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Paper and cardboard; paper and cardboard
for use in advertising, promotional and marketing
activities; printed matter; advertising materials,
promotional materials; marketing materials; display
materials; photographs; stationery; books; magazines;
journals; periodicals; calendars; diaries; greeting cards;
posters; prints; postcards; pencils, pens; signboards
and signs; stickers; decalcomanias, banners and wall
hangings; web pages downloaded from the Internet in
the form of printed matter.
35
Advertising services; marketing services;
production and dissemination of advertising matter;
business assistance for commercial and industrial
companies; business management and business
organisation, consultancy and assistance; business
information; commercial information; business
research; statistical information and processing; data
processing; sales promotion; purchase and rental of
advertising space; purchase and rental of publicity and
advertising materials; direct mail advertising; market
research; opinion polling; organisation of exhibitions;
radio, television, billboard and press advertising;
publicity and promotional services; advertising agency
services; market analysis; design services; new
products development services; accounting; document
reproduction; employment agency services; rental of
office machines and office equipment; provision of the
aforesaid services on line from a computer database or
on the Internet; compilation of advertisements for use
as web pages on the Internet; consultancy and advisory
services for the aforesaid services; design services
relating to advertising, promotional and marketing
activities; provision of information online from computer
databases or from facilities provided on the Internet,
regarding aforesaid services.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pentapharm AG, Engelgasse 109, 4052, BASEL, CH
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical and biochemical products for the
pharmaceuticals, diagnostic and cosmetics industries.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0742866
(151) Int.reg.dato:
2000.05.16
(180) Registreringen
2010.05.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.03.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200607001
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

42
Graphic design services; provision of
information on line from computer databases or from
facilities provided on the Internet, regarding aforesaid
services; consultancy and advisory services relating to
the aforesaid services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

TBWA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TBWA International BV, Prof. W.H. Keesomlaan 8,
1183DJ, AMSTELVEEN, NL
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
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(111) Int.reg.nr:
0833274
(151) Int.reg.dato:
2004.08.13
(180) Registreringen
2014.08.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200410511
(220) Notifikasjonsdato: 2004.10.21
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.11 FR 04 3 279 135
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0786660
(151) Int.reg.dato:
2002.05.30
(180) Registreringen
2012.05.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2006.06.05
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200612279
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Christian Assemblies International, PO Box 888,
NSW2450, COFFS HARBOUR, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Audio tapes; video tapes; CDs; DVDs; floppy
disks.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Louis Vuitton Malletier SA, 2, Rue du Pont-Neuf,
75001, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Spectacles, sunglasses.

16
Paper products; publications; decals;
adhesives; stationery; instructional and teaching
material; printed matter; photographs.
24

Flags; banners.

25

Clothing, footwear, headgear.

26

Pin badges.

14
Jewels, including rings, key rings, buckles
and earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches,
necklaces, tie pins, ornaments, medallions; horological
and chronometric apparatus and instruments, including
watches, alarm clocks; nutcrackers of precious metal,
their alloys or coated therewith, candlesticks of
precious metal, their alloys or coated therewith.
18

41
Teaching courses; christian educational
programmes; cultural activities; online electronic
publications and digital music.
42

2007.05.29 - 22/07

Leather and imitation leather,umbrellas.

25
Clothes and underwear, including sweaters,
shirts, T-shirts, lingerie, foulards, ties, shawls,
waistcoats, skirts, trousers, denim trousers, pullovers,
dresses, scarves, gloves, tights, socks, swimming
costumes, bathing robes, pyjamas, nightdresses,
shorts, pocket squares (clothing); shoes, boots,
slippers; headgear for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.23
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

Computer programming.

43
Provision of temporary accomodation;
provision of food and drink.
45
Religious services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0841574
(180) Registreringen
2014.06.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2005.12.06
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200603432
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0854865
(151) Int.reg.dato:
2005.01.27
(180) Registreringen
2015.01.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200507876
(220) Notifikasjonsdato: 2005.08.25
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.30 US 78459873
(540) Gjengivelse av merket:

SMART SPIN

PAS

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Merchant Media LLC, Suite 30 251 Westt Central
Street, MA01760, NATICK, US
(740) Fullmektig:
Merchant Media LLC, Suite 30 251 Westt Central
Street, MA01760 NATICK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Containers, namely, plastic storage
containers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ASML Netherlands BV, De Run 6501, 5504DR,
VELDHOVEN, NL
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines for the benefit of micro-lithography;
machines for use in the field of electronics, integrated
circuits, semiconductors, magnetic domain memory and
integrated optical systems; parts for the aforementioned
goods.
9
Micro-lithography equipment; apparatus and
instruments for use in the field of electronics, microlithography, semi-conductors, integrated circuits,
magnetic domain memory and integrated optical
systems (not included in other classes); parts and
fittings for the aforementioned goods; software for use
in the field of electronics, micro-lithography, semiconductors, integrated circuits, magnetic domain
memory and integrated optical systems; software for
the design, testing and fabrication of photo-lithographic
masks; semi-conductors; integrated circuits; photolithographic masks; magnetic heads, chips, gene chips,
LCDs, display screens, magnetic domain memories,
integrated optical systems.

(111) Int.reg.nr:
0859822
(151) Int.reg.dato:
2005.02.10
(180) Registreringen
2015.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200509895
(220) Notifikasjonsdato: 2005.09.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

SYNERGY NATURAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Peter Beetz, 8 Mansfield Street, NSW2039, ROZELLE,
AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Dried and cooked fruits and vegetables.

42
Technical advice and consultancy (services
of engineers) in the field of machines, apparatus and
instruments for use in the field of electronics, microlithography, semi-conductors, integrated circuits,
magnetic domain memory and integrated optical
systems; design, maintenance and development of
software for use in the field of electronics, microlithography, semi-conductors, integrated circuits,
magnetic domain memory and integrated optical
systems and for the design, testing and fabrication of
photo-lithographic masks; advice and consultancy in
relation to the aforementioned services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.18
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

31
Agriculture, horticulture and forestry products
and grains, seeds, natural plants and flowers, algae.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0863213
(151) Int.reg.dato:
2005.07.05
(180) Registreringen
2015.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200511145
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0861088
(151) Int.reg.dato:
2005.07.05
(180) Registreringen
2015.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200510325
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.07 IT MI2005C 006312
(540) Gjengivelse av merket:

ANTEC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Antec SpA, Viale Primo Maggio, 4/B, 20068,
PESCHIERA BORROMEO (MILANO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and machine tools; motors (except
for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for
eggs.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Johannes D Hengstenberg, Lena Christ Straße 4,
80807, MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Education and tuition as well as holding of
symposia, workshops, courses, lectures in the field of
the production of energy, environmental protection and
climate protection and the protection of natural
resources.

12
Vehicles; apparatus for locomotion by land,
air or water.
37
Installation services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

42
Constructional engineering, building design,
and consultancy in the field of constructional
engineering, surveying, technical consultancy and
expert's opinion in the field of the production of energy,
environmental protection and climate protection and the
protection of natural resources.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0862274
(151) Int.reg.dato:
2004.12.10
(180) Registreringen
2014.12.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200510772
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.13
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.10 BX 1056843
(540) Gjengivelse av merket:

SUPREME VENTUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
IHC Holland IE BV, Molendijk 94, 3361EP,
SLIEDRECHT, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Sleeves and sealing rings, sealing material,
rotating sealing material, particularly for maritime and
industrial purposes.
17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials and not included
in other classes; sealing, packing and insulating
materials; sealing rings, sealing material, rotating
sealing material, particularly for maritime and industrial
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0863757
(151) Int.reg.dato:
2004.09.03
(180) Registreringen
2014.09.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200511430
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.04 DK VA 2004 00910
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0873166
(151) Int.reg.dato:
2004.12.16
(180) Registreringen
2014.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200600987
(220) Notifikasjonsdato: 2006.02.02
(300) Søknadsprioritet: 2004.12.13 DK VA 2004 04958
(540) Gjengivelse av merket:

TDC SONG
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900,
KØBENHAVN C, DK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones
and mobile telephones; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images,
magnetic and optical data carriers, sound carriers;
electronic publications, including sound postcard;
transmitting and receiving equipment, including
antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software,
accumulators and batteries, transformers and
converters, coders and decoders, coded cards and
magnetic cards for encoding, magnetic telephone card
for telephoning, apparatus and instruments for
signalling and education, electronic telephone
directories, parts and fittings (not included in other
classes) for the afore mentioned goods.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Procurator Safety A/S, Staerevej 2, 6705, ESBJERG O,
DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Woven fabric and textile goods not included
in other classes; bed linen and table cloth.
26
Tinsel and goods made of these materials
and not included in other classes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

16
Paper, cardboard, goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
including instruction manuals; bookbinding material;
photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists' materials, paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); printers' type, printing blocks.

(111) Int.reg.nr:
0866690
(151) Int.reg.dato:
2005.03.11
(180) Registreringen
2015.03.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200512781
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

35
Telephone answering services (for
subscribers who are temporarily absent); advertising,
including providing of interactive user interfaces as
advertising media between user and provider as well as
buyer and seller, business management; office
functions, retailing.

MARLAN'S GROUP S.A.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Marlan's Group SA, Case postale 544, 1215, GENÈVE,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Fertilizers; chemical substances for
preserving foodstuffs.

36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
37
Telephone installation and repair services,
building construction, repair and installation services.

4
Industrial oils and greases; oil products (fuels,
petrol for engines).

38
Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media
between user and provider as well as buyer and seller;
information regarding telecommunication and
information about transmission of sound postcards;
telephonic and telegraphic communication,
communication via computer screens and mobile
telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmission;
radio and television broadcasting, including via cable
TV, broadcasting of messages, rental of apparatus for
broadcasting of messages, rental of apparatus for
telecommunication, including telephony apparatus and
operation hereof, paging via telephone, data
transmission, communication via broadband, IP
telephony.

31
Agricultural products (cotton seeds and other
plant seeds).
35
Conducting business, business
administration, office functions, advertising.
36

Financial affairs; real estate affairs.

39
goods.

Transport, arranging of tours, storage of

43
Temporary accommodation (hotel services),
providing of food and drink.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
publishing services and information thereof.
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(111) Int.reg.nr:
0880373
(151) Int.reg.dato:
2006.03.02
(180) Registreringen
2016.03.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200604294
(220) Notifikasjonsdato: 2006.04.27
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.09 CH 538952
(540) Gjengivelse av merket:

42
Scientific and industrial research;
engineering, including projecting facilities and
installations for telecommunication, particularly for
telephony; computer programming; preparation, design,
maintenance and updating of software; rental of
computers and computer programmes and
maintenance operation and updating of computer
programmes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

SEFAR DECOVISION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sefar Holding AG, Freibach, 9425, THAL, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Sheets of paper for printing purposes; sheets
of plastic for printing purposes; punched sheets of
paper for printing purposes, punched sheets of plastic
for printing purposes.

(111) Int.reg.nr:
0876235
(151) Int.reg.dato:
2005.01.19
(180) Registreringen
2015.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200602361
(220) Notifikasjonsdato: 2006.03.09
(300) Søknadsprioritet: 2004.07.20 EM 3941044
(540) Gjengivelse av merket:

24
Substrates of fabric for printing purposes;
punched substrates of fabric for printing purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

BIOMET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biomet Europe BV, Toermalijnring 600, 3316LC,
DORDRECHT, NL
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.
5
Pharmaceutical and veterinary preparations
and sanitary preparations for medical purposes;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
16
Paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed
matter; instructional and teaching material (except
apparatus).
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; marketing of goods and
publishing of advertising material in the field of medical
products, biomaterials and medicines.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
publishing of information material in the field of medical
products, biomaterials and medicines.
42
Research, product development and
computer programming (software) in the field of
medical products, biomaterials and medicines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0885779
(151) Int.reg.dato:
2005.05.04
(180) Registreringen
2015.05.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200606887
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.06
(300) Søknadsprioritet: 2004.11.05 GB 2377480
(540) Gjengivelse av merket:
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meatextracts, preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs,
milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, bakingpowder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
spices, ice, agricultural, horticultural and forestry
products and grains, live animals, fresh fruits and
vegetables, seeds, natural plants and flowers,
foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and
fruit juices, syrups and other preparations for making
beverages, alcoholic beverages (except beers)
enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from a department store, a supermarket, a
food retail store, a retail clothing store, a retail home
furnishing store, a general merchandise store, a
catalogue by means of mail order or by means of
telecommunication, an internet website; advertising;
business management; business administration; office
functions
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

M&S
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Marks and Spencer Plc, Waterside House, 35 North
Wharf Road, W21NW, LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
The bringing together, for the benefits of
others, of a variety of goods, namely bleaching
preparations and other substances for laundry use,
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust
absorbing, wetting and binding compositions, fuels
(including motor spirit) and illuminants, candles and
wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary
preparations, sanitary preparations for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical use,
food for babies, plasters, materials for dressings,
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, hand tools and implements (handoperated), cutlery, side arms, razors, scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, fire-extinguishing apparatus,
apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith,
jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments, paper, cardboard and goods
made from these materials, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, typewriters and office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), plastic materials for packaging, printers'
type, printing blocks, leather and imitations of leather,
and goods made of these materials, animal skins,
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols
and walking sticks, whips, harness and saddlery,
furniture, mirrors, picture frames, goods 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, household or
kitchen utensils and containers, 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,
textiles and textile goods, bed and table covers,
clothing, footwear, headgear, lace and embroidery,
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and
needles, artificial flowers, carpets, rugs, mats and
matting, linoleum and other materials for covering
existing floors, wall hangings (non-textile), games and
playthings, gymnastic and sporting articles, decorations
for Christmas trees, meat, fish, poultry and game,

(111) Int.reg.nr:
0886904
(151) Int.reg.dato:
2006.06.01
(180) Registreringen
2016.06.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200607314
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

ABUS Global Protection
Standard
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg
25, 58300, WETTER/VOLMARSTEIN, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Goods of metal (included in this class), in
particular locks, keys, fittings, security chains, and parts
therefor; ironmongery, small items of metal hardware;
non-electric cables and wires of common metal; bicycle
locks.
9
Protection devices for personal use against
accidents, namely protective helmets; electric locks and
their parts; electric alarm systems and burglar alarm
systems.
12
Bicycle parts and bicycle accessories,
included in this class, in particular bags for bicycles,
luggage carriers for bicycles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0891152
(151) Int.reg.dato:
2006.06.22
(180) Registreringen
2016.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200608813
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.24
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.23 BX 1098441
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0899883
(151) Int.reg.dato:
2006.08.29
(180) Registreringen
2016.08.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612236
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.31 DE 306 21 349.4/07
(540) Gjengivelse av merket:

FERRERO OPERA

redition

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Soremartec SA, Drève de l'Arc-en-Ciel 102, 6700,
SCHOPPACH-ARLON, BE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Pastry and confectionery, chocolate
preparations, pralines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electric
kitchen machines and apparatus, including mincing
machines, mixing and kneading machines, pressing
machines for foods, juice extractors, juice centrifuges,
grinders, slicing machines, electric motor-driven tools,
electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages
and/or food; electric waste disposal units including
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry
and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines (included in this
class); electric cleaning apparatus for household use
including window cleaning devices and shoe cleaning
devices, vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods included in this class, in particular hoses, pipes,
dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

(111) Int.reg.nr:
0899189
(151) Int.reg.dato:
2006.04.17
(180) Registreringen
2016.04.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612079
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.21 US 78819702
(540) Gjengivelse av merket:

9
Electric apparatus and instruments (included
in this class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for wrapping;
remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine-readable data
carriers, such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages
or food, vending machines; data processing devices
and data processing programmes for controlling and
operating household appliances; parts for the
aforementioned goods included in this class.

MICROFINISH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Towa (USA) Inc, 601 Union Street, Suite 4200,
WA98101, SEATTLE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Gloves for industrial use.
21
Gloves for household use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

11
Heating, steam producing and cooking
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying,
grilling, toasting, thawing, and food and plate warming
apparatus, egg boilers, immersion heaters, cooking
pots, electric; microwave appliances, electric tea and
coffee making apparatus; cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, combination apparatus for
cooling and freezing, deep freezing apparatus, icemakers, ice-cream makers; driers, in particular laundry
driers, tumble driers for laundry use, hand driers, hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators,
grease filter devices and extractor devices including
extractor hoods; air conditioning devices and devices to
improve air quality, air humidifiers; water piping
devices, as well as sanitary equipment, in particular
fittings for steam, air and water piping equipment, warm
water devices, storage water heaters and continuous
flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of
all aforementioned goods included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0899885
(151) Int.reg.dato:
2006.05.18
(180) Registreringen
2016.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612237
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.11 DK VA200602089
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0899929
(151) Int.reg.dato:
2006.09.19
(180) Registreringen
2016.09.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612251
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.28 CH 544842
(540) Gjengivelse av merket:

BEYOND SENSES
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kilroy Group Travel A/S, Knabrostræde 8, 1210,
KØBENHAVN, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Travel arrangement, travel reservation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHÂTEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals and their alloys and goods
made of or coated with these materials not included in
other classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(111) Int.reg.nr:
0899899
(151) Int.reg.dato:
2006.09.06
(180) Registreringen
2016.09.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612245
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.23 DE 306 33 391.0/24
(540) Gjengivelse av merket:

16
Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printing type; printing blocks.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Strasse 1, 91301,
FORCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
24
Textiles and textile goods (included in this
class); bed and table covers.
25

18
Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25

Clothing, belts.

Clothing, footwear, headgear.

28
Games, toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

26
Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

34
Raw or manufactured tobacco, including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes
(for non-medical use); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
boxes, cigarette cases and ashtrays not of precious
metals, their alloys or plated therewith; pipes, pocket
machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
41
Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities.
43
Providing of food and drink; temporary
accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0899936
(151) Int.reg.dato:
2006.09.07
(180) Registreringen
2016.09.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612252
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.06 BG 86 098
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0899984
(151) Int.reg.dato:
2006.10.02
(180) Registreringen
2016.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612472
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

POLYMEM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ferris Pharmaceuticals Inc, 16W300 83rd Street,
IL60527-5848, BURR RIDGE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Foam bandages and wound dressings used
on exposed or open wounds including but not limited to
surgical applications.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ednolichno Aktsionerno Drujestvo Vinprom Yambol, kv.
Industrialna zona, 8600, YAMBOL, BG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0899964
(151) Int.reg.dato:
2006.09.08
(180) Registreringen
2016.09.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612470
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.07 SE 2006/03077
(540) Gjengivelse av merket:

QHT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pionjären AB, Kylvägen 6, 55652, JÖNKÖPING, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Hand-held tools and instruments, other than
hand-operated.
8
Hand-operated tools and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900015
(151) Int.reg.dato:
2006.05.29
(180) Registreringen
2016.05.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612479
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.05 FR 05 3 395 472
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

scarves, sashes for wear, shoes, stockings, socks and
braces.
26
Belt clasps, belt buckles; fastenings for
clothing, shoes and belts.
28
Games, toys, playing cards, cases for playing
cards, board games, mats for games, counters for
games, beakers for dice, dice, rocking horses, golf
gloves, cuddly toys, puzzles, parlour games.
34
Caskets, boxes and cases for cigars and
cigarettes not of precious metal, cigar cutters, tobacco
jars not of precious metal, snuff boxes not of precious
metal; smokers' articles not of precious metal; matches,
ashtrays for smokers not of precious metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Metal locks for bags, metal fasteners for
leather or imitation leather goods, namely for wallets,
leather purses, card wallets, briefcases and for leather
key cases; metal banknote clips.

(111) Int.reg.nr:
0900056
(151) Int.reg.dato:
2006.10.03
(180) Registreringen
2016.10.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612485
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.03 CH 547270
(540) Gjengivelse av merket:

SURESPOUT

8
Non-electric cutlery, forks and spoons (table
cutlery).

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
SaddleSprings, Case postale 1526, 1820, MONTREUX
1, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Packagings in the form of bags made of
plastic sheets and corresponding closures in plastic.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

14
Belt buckles of precious metal, jewellery,
namely necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants,
brooches, badges, cuff-links, charms, banknote clips of
precious metal, tiepins, precious stones, precious
metals and their alloys except for dental use and goods
made and/or plated thereof, namely tableware,
candlesticks, vases, ashtrays for smokers, smokers'
articles, cigar and cigarette boxes and cases, cigar and
cigarette holders, caskets, jewellery cases, purses,
powder compacts, timepieces and chronometric
instruments, watches and their components, watch
straps, watch clasps.
16
Office requisites (except furniture),
photograph albums, paper, cardboard and goods made
of these materials, namely boxes, bags and pouches,
wrapping paper, stationery, cheque book holders and
ornamental patterns for cheque book holders,
embroidery designs.
18
Leather or imitation leather goods (excluding
cases adapted to the products for which they are
intended, gloves and belts), handbags, travelling bags,
rucksacks, beach bags, shopping bags, wallets, leather
purses, card wallets, briefcases, leather key cases,
leather tidies, trunks and suitcases, toilet bags, beauty
cases, saddlery; toilet bags and beauty cases of textile;
belts.
21
Glassware for use in table art, namely
drinking glasses, carafes, glass tableware, coupes;
porcelain ware for use in table art, tidies of porcelain;
tableware of porcelain; earthenware for use in table art.
24
Silk cloths, woven or knitted fabrics,
nonwoven fabrics, textile material for clothing, bed and
table covers, textile articles not included in other
classes, such as handkerchiefs, curtains, blinds,
household linen, bath sheets, towels, guest towels,
table napkins (of textile), table mats not of paper.
25
Clothing for men and women, boots, shoes
and slippers, fashionable clothing accessories for men
and women, namely hats, gloves, neckties, belts,
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900065
(151) Int.reg.dato:
2005.11.22
(180) Registreringen
2015.11.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612489
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.10 BX 1079201
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

scientific and technological accessories; services in the
field of industrial analysis and industrial research;
design and development of computers and of software;
legal services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

MCCN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mission Critical Communication Networks BV,
Microfoonstraat 5, 1322BN, ALMERE, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Information process installations and
apparatus; computers, personal computers, computer
terminals, peripherals, parts and memories; electronic
apparatus and instruments, all for editing, registering,
storing, sending, receiving and/or printing of data; text
processing apparatus; software; magnetic and
electronic data carriers, apparatus and instruments for
storage and reproduction of data; telecommunication
installations, apparatus and instruments; mobile or nonmobile telecommunication apparatus, including parts
and fittings therefor; installations and apparatus for
electronic treatment and processing of sound, such as
sound recording and sound reproduction apparatus and
installations, sound amplifiers, sound communication
installations and apparatus; radios, gramophones,
recorders, cassette players, apparatus for duplicating
tapes, microphones, tapes for recording and
reproduction of sound and combinations thereof;
television apparatus and installations and videotape
recording and display installations; digital band
conveyors; apparatus and instruments for data
processing and data storage, such as recording
apparatus, oscillographs, electrical measuring
instruments, galvanometers and sound measuring
apparatus; electronic, electric and mechanic parts for
all aforesaid installations, installations, apparatus and
instruments.

(111) Int.reg.nr:
0900071
(151) Int.reg.dato:
2006.07.05
(180) Registreringen
2016.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612490
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

MTZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Respublikanskoe unitarnoe predpriyatie Minsky
traktorny zavod, ul. Dolgobrodskaya 29, 220009,
MINSK, BY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Exhausts for motors and engines;
ploughshares; shaft coupling (parts of machines);
ploughs; radiators (cooling) for motors and engines for
vehicles.
12
Hoods for vehicle engines; gear boxes for
land vehicles; clutches for land vehicles; trailers for
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles;
brakes for vehicles; tractors, including logging tractors
and push-tractors; mini-tractors; walk-behind tractors;
transmissions for land vehicles; land vehicles; prime
movers; universal tractors chassis; vehicle chassis.
16
Albums; note books; booklets; calendars;
catalogues; graphic prints; greeting cards; printed
matter; blueprints; design and technological
documentation.

35
Advertising; management of commercial
business; business administration; administrative
services; business agency services for the purchase,
sale, import and export of the goods mentioned in class
9.

35
Import-export agencies; demonstration of
goods; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; advertising.
37
Vehicle maintenance; vehicle repair and
maintenance; tractor repair and maintenance.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

37
Building construction; repair; installation
services.
38
Telecommunication, including facsimile, telex,
telephone services; telecommunication services in
respect of collecting, saving and passing of messages;
transfer of data and information through electronic
means, via computers, cable, radio waves, and by
means of wireless communication systems,
teleprinters, teleletter, via electronic mail, telefax,
television waves, microwaves, laser or via
communications satellite; telecommunication services
in respect of sending (transmission) or displaying of
information originating from databases, for business,
household or scientific purposes; rental of online
telecommunication connections which provide access
to information and data files; rental of
telecommunication apparatus, installations,
instruments, parts and networks, including electronic
mailboxes; transmission of data through
telecommunication or electronic means; communication
via optical fibre networks; data communication; radio
communication (wireless); satellite communication;
remote communication through television screens;
computer communication; transfer of messages and
images through computers.
42
Scientific and technological services,
including research and design services especially for
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900536
(151) Int.reg.dato:
2006.06.12
(180) Registreringen
2016.06.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612592
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.24 DE 306 04 888.4/12
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900597
(151) Int.reg.dato:
2006.10.02
(180) Registreringen
2016.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612611
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

EXPRESSPROFI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436, WOLFSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor land vehicles and their parts (included
in this class), engines for land vehicles, tires for vehicle
wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle
wheels and their parts, motor-driven vehicles for
children, scooter (vehicles for children) and motordriven automobiles for children (vehicles for children).
28
Scale model vehicles, especially scale model
automobiles and toy automobiles; playing cards, stuffed
toy animals and other plush toys, apparatus for games
other than those adapted for use with external screens
or monitors.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hatsan Silah Makina Kalip Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi, Izmir Ankara Karayolu 23.Km, No:289
Kemalpasa Organize San. Böl., KEMALPASA IZMIR,
TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
13
Air rifles and air pistols.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

35
Retail and wholesale services concerning
motor vehicles and their parts and fittings; retail
services for mail-order business concerning motor
vehicles and their parts and fittings; retail and
wholesale services via Internet concerning motor
vehicles and their parts and fittings; retail services via
teleshopping concerning motor vehicles and their parts
and fittings; bringing together, for the benefit of others,
of a variety of motor vehicles and their parts and fittings
(excluding the transport thereof), enabling customers to
view and purchase them; negociation of contracts for
the benefit of others about sale and purchase of motor
vehicles and their parts and fittings.

(111) Int.reg.nr:
0900599
(151) Int.reg.dato:
2006.09.26
(180) Registreringen
2016.09.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612612
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.08 AU 1134346
(540) Gjengivelse av merket:

37
Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and
their parts and motors and their parts, including vehicle
repair in the course of vehicle breakdown service,
refinement and tuning of automobiles (included in this
class).

TERRAPACTOR

39
Travel arrangement, including towing, taxi
transport, car transport, rental of vehicles, especially
automobiles, transport of people, especially by motor
buses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motoz Pty Ltd, B18/148 Old Pittwater Road, NSW2100,
BROOKVALE, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Tyres and tubes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900603
(151) Int.reg.dato:
2006.09.22
(180) Registreringen
2016.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612613
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.09 GB 2429460
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900610
(151) Int.reg.dato:
2006.06.05
(180) Registreringen
2016.06.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612615
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.24 IT VA/2006/C/000070
(540) Gjengivelse av merket:

MACALLAN FINE OAK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Macallan Distillers Ltd, Macallan Distillery,
Craigellachie, AB389RX, ABERLOUR, BANFFSHIRE,
GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Wines, spirits and liqueurs; whisky; strong
alcoholic drinks; insofar as whisky and whisky based
liqueurs are concerned, only Scotch whisky and Scotch
whisky based liqueurs produced in Scotland.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Monteferro SpA, Via Perin del Vaga, 12, 20156,
MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Guide rails of metals for lifts, hoists, elevation
platforms, other hoisting apparatus and related
installations included in this class; parts and
components of metals thereof, namely, fish plates,
brackets and anchor systems, counterweights, hoisting
cables and wires, screws and small items of metal
hardware, clips.
7
Lifts, hoists, elevation platforms, other
hoisting apparatus and related installations included in
this class; shock absorber systems included in this
class.

(111) Int.reg.nr:
0900608
(151) Int.reg.dato:
2006.05.22
(180) Registreringen
2016.05.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612614
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.05 DE 305 72 210.7/16
(540) Gjengivelse av merket:

42
Planning, design and creation of lifts, hoists,
elevation platforms, other hoisting, apparatus and
related installations, parts and components thereof.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0900611
(151) Int.reg.dato:
2006.07.18
(180) Registreringen
2016.07.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612616
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kuhbier Lubrication + Packaging GmbH & Co KG,
Kölner Str. 77-79, 58566, KIERSPE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry.
3

Cleaning preparations.

4
Industrial oils and greases, particularly
lubricant grease and lubricant oil; lubricants.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vedior International Contracts BV, Gebouw Tripolis,
201 Burgerweeshuispad, 1076GR, AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling;
information services relating to jobs and career
opportunities; job advertising; personnel management
services; personnel recruitment; psychological testing
for the selection of personnel; information and advisory
services relating to the aforesaid.

16
Plastic materials for packaging (included in
this class), in particular envelopes, pouches, bags and
tubes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

41
Education and providing of training services
for adolescents and adults; conferences, seminars,
training programs and workshops for personnel relating
to employment skills; education and training in relation
to employment and personal developments; skills
training.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0900769
(151) Int.reg.dato:
2006.09.01
(180) Registreringen
2016.09.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612650
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.03 EM 004938809
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900793
(151) Int.reg.dato:
2005.11.14
(180) Registreringen
2015.11.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612654
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.13 DE 305 28 564.5/08
(540) Gjengivelse av merket:

SYNERGI

Technolit

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sauflon Pharmaceuticals Ltd, 49-53 York Street,
TW13LP, TWICKENHAM, MIDDLESEX, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Solutions and cleaning preparations for
contact lenses; protein removers for contact lenses;
ophthalmic and ophthalmological preparations;
ophthalmic and ophthalmological preparations for the
care of contact lenses; eyewash; eye drops; eye lotions
and moisturisers for medical use; diagnostic products
for medical and ophthalmic use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Technolit GmbH, Industriestaße 8, 36137,
GROßENLÜDER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, agriculture,
horticulture and forestry; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
adhesives used in industry; dressing and finishing
preparations for textiles; argon; caustics for industrial
purposes; acetylene; glutinous tree-banding
preparations; glutinous tree-grafting preparations;
concrete preservatives, except paints and oils; soilconditioning chemicals; brake fluid; horticulture
chemicals, excepts fungicides, herbicides, insecticides
and parasiticides; radiator flushing chemicals; welding
chemicals; distilled water; fertilizers; scale removing
preparations, other than for household purposes;
degreasing preparations for use in manufacturing
processes; preparations for the separation of greases;
damp proofing preparations, except paints, for
masonry; fireproofing preparations; transmission fluid;
power steering fluid; brazing fluxes; soldering fluxes;
foundry moulding preparations; antifreeze; galvanising
preparations; compositions for threading; foundry sand;
glycerine for industrial purposes; anti-incrustants;
cement for mending broken articles; adhesives for
industrial purposes; adhesives for wall tiles;
preservatives for tiles, except paints and oils; masonry
preservatives, except paints and oils; cryogenic
preparations; coolants for vehicle engines; synthetic
materials for absorbing oil; solvents for varnishes and
lacquers; metal hardening preparations; mordants for
metals; plant growth regulating preparations; tensioactive agents; oil-separating chemicals; tyre repairing
compositions; detergent additives to petrol (gasoline);
oxygen; protective gases for welding; finishing
preparations for use in the manufacture of steel; watersoftening preparations; water purifying chemicals.

(111) Int.reg.nr:
0900776
(151) Int.reg.dato:
2006.06.20
(180) Registreringen
2016.06.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612651
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.20 AT AM 8586/2005
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kelly GmbH, Hermann-Gebauer-Strasse 1, 1226,
WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Pastry and confectionery, sugar
confectionery, bakery goods, shelf-stable bread rolls,
biscuits, pretzels, salted pretzels, salted long bread
rolls and sticks; small cakes as snacks, extruded small
cakes containing starch, small sugar-coated cakes as
snacks, small cakes as snacks made from maize,
rusks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
aluminium paints; bronzing lacquers; enamels for
painting; primers; wood coatings (paints); oils for the
preservation of wood; anti-corrosive preparations;
lacquers; red lead; protective preparations for metals;
anti-rust greases; anti-rust oils; silver paste; turpentine
(thinner for paints); undercoating for vehicle chassis;
thinners for lacquers.
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing decreasing and
abrasive preparations; scouring solutions; preparations
for cleaning waste pipes; paint stripping preparations;
colour-removing preparations; degreasers other than
for use in manufacturing processes; stain removers;
shining preparations (polish); corundum (abrasive);
lacquer-removing preparations; carbides of metals
(abrasives); polishing creams; polishing preparations;
polishing paper; polishing wax; windscreen cleaning
liquids; cleaning preparations, particularly for vehicles
and workshops; rust-removing preparations;
sandpaper; emery paper.
4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; oils for
paints; moistening oil; beeswax; methylated spirit; dust
removing preparations; petroleum jelly for industrial
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purposes; lubricating graphite; carnauba wax; oil for the
preservation of masonry; preservatives for leather (oils
and greases); motor oil; industrial oil; lubricating
grease; lubricants; lubricating oil; cutting fluids; dust
laying compositions; industrial grease; industrial wax.

2007.05.29 - 22/07

(parts of machines); holding devices for machine tools.
8
Hand tools; cutlery; implements for decanting
liquids (hand tools); priming irons (hand tools);
sharpening steels; awls; axes and hatchets; pruning
shears; bits (parts of hand tools); borers; drill holders
(hand tools); ratchets (hand tools); bits (hand tools);
cutter bars; breast drills; crow bars; palette knives;
masons' hammers; files (tools); pruning scissors; handoperated garden tools; mitre boxes (hand tools);
hammers (hand tools); hand-operated hand tools;
hand-operated lifting jacks; hand-operated agricultural
implements; punch pliers (hand tools); needle files; nail
extractors; riveters (hand tools); reamers; annular
screw plates; tube cutters (hand tools); saws (hand
tools); instruments for grinding and sharpening; shears;
cutting tools (hand tools); screwdrivers; spatulas (hand
tools); expanders (hand tools); spades (hand tools);
mattocks; syringes and insecticide vaporisers for
spraying insecticides (hand tools); embossers (hand
tools); tool belts (holders); wrenches (hand tools),
pliers; tool boxes with inserts adapted for hand tools.

5
Disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; biocides; anti parasitic
preparations; pesticides; slug exterminating
preparations; deodorants (other than for personal use);
air freshening preparations; insecticides; insect
repellents; larvae exterminating preparations;
weedkillers; anticryptogamic preparations.
6
Common metals and their alloys; metal
building materials; non-electric cables and wires of
common metal; goods of common metal not included in
other classes; branching pipes of metal; aluminium
wire; anti-friction metal; bands of metal for tying-up
purposes; cotter pins; clips of metal for cables and
pipes; fixing material of metal; containers of metal for
compressed gas or liquid air; thread of metal for tyingup purposes; bolts of metal; letter boxes of metal; wire
of common metal; pegs of metal; drain pipes of metal;
goods of iron metal (as included in this class); barrels of
metal; fittings of metal for windows; flanges of metal;
non-mechanical hoppers of metal; scaffolding of metal;
framework of metal for building; latticework of metal;
knobs of metal; identity plates of metal; binding screws
of metal for cables; couplings of metal for chains;
cramps of metal; soldering wire of metal; rods of metal
for brazing; metal bottles for compressed gas for liquid
air; sleeves (metal hardware); elbows of metal for
pipes; pipe work of metal; pipe muffs of metal; collars of
metal for fastening pipes; soldering wire of metal; rods
of metal for welding; pulleys of metal (other than for
machines); silver solder; gates of metal; stair cases of
metal; door fittings of metal; door stops of metal; door
handles of metal; latch bars of metal; latches of metal;
non-electric door closures; tool chests of metal (empty);
ferrules of metal.

9
Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling of electricity; weighing and measuring
apparatus and instruments; fire-extinguishing
apparatus; optical apparatus and instruments; battery
jars; anodes; connections for electric lines; asbestos
gloves for protection against accidents; respiratory
masks other than for artificial respiration; respirators for
filtering air; eyeshades; plumb lines; anti-glare glasses;
anti-glare visors; protective glasses; spectacle glasses;
electric cables; distance measuring apparatus;
extinguishers; fire alarms; fire blankets; clothing for
protection against fire; filters for respiratory masks;
screw-tapping gauges; wire connectors (electricity);
knee-pads for workers; jigs (measuring instruments);
electric arc cutting apparatus; electric arc welding
apparatus; soldering apparatus, electric; plumb bobs;
rules (measuring instruments); teeth protectors;
protective helmets; welding electrodes; electric welding
apparatus; gloves for protection against accidents;
protection devices for personal use against accidents;
spirit levels.

7
Machines for machining of metal, wood and
plastics; machine tools; waste compacting machines;
suction machines for industrial purposes; spray guns
for paints; transmission chains other than for land
vehicles; belt conveyors; drill chucks (parts of
machines); drilling bits (parts of machines); drilling
machines; shredders (machines) for industrial use;
cleaning appliances utilising steam; joints (parts of
engines); lathes (machine tools); compressed air
machines; compressed air guns for the extrusion of
mastics; pressure regulators (parts of machines);
electric hammers; dust removing installations for
cleaning purposes; labellers (machines); conveyors
(machines); hangers (parts of machines); die-cutting
and tapping machines; threading machines; glass
working machines; electric hand drills; elevating
apparatus; jacks (machines); woodworking machines;
chain saws; electric glue guns; handling apparatus for
loading and unloading; punches for punching
machines; soldering apparatus, gas operated; gasoperated soldering irons; tables for machines; chisels
for machines; knives (parts of machines); blade
sharpening machines; metal-working machines;
emergency power generators; pneumatic hammers;
electric machines and apparatus for cleaning; saw
blades (parts of machines); saws (machines);
mechanical reels for flexible hoses; grinding machines;
grindstones (parts of machines); sharpening wheels
(parts of machines); grease boxes (parts of machines);
lubricators (parts of machines); gas-operated cutting
blow pipes; cutters (machines); gas-operated welding
apparatus; electric welding machines; chucks (parts of
machines); dust exhausting installations for cleaning
purposes; vacuum cleaners; belts for motors and
engines; fans for motors and engines; packing
machines; washing apparatus; water separators; tools

17
Expansion joint fillers; sealants (as included
in this class); weather stripping compositions; chemical
compositions for repairing leaks; caulking materials;
water-tight rings; draught excluder strips; threads of
plastic for soldering and welding; substances for
insulating buildings against moisture; sealant
compounds for joints; stops and shock absorbing
buffers of rubber; insulating gloves; insulating paints;
insulating tape and band; adhesive tapes and bands
(as included in this class); pipe gaskets; pipe muffs (not
of metal); semi-finished synthetic resins and semiprocessed plastic substances for wall-plug
compositions (as included in this class); semiprocessed foams for insulation and sealing purposes.
20
Screws, nails, plugs, not of metal; sleeves of
plastic, as pipe fittings; cable or pipe clips of plastics;
reservoirs, not of metal nor of masonry; closures, not of
metal, for containers; broom handles, not of metal;
casks, not of metal; reels, not of metal, non-mechanical
for flexible hoses; cask stands, not of metal; nuts, not of
metal; rivets, not of metal; saw horses; tool handles, not
of metal.
25
Clothing, footwear, headgear; pants;
stockings; T-shirts; footwear (as included in this class);
jackets (clothing); trousers (as included in this class);
shirts; gloves (clothing) (as included in this class); belts
(clothing) (as included in this class); gaiters; heels (for
shoes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
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(450) Kunngjøringsdato:

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

22/07, 2007.05.29

2007.05.29 - 22/07

insurance; financial affairs; monetary affairs.
37
Building and erection of buildings; mounting,
installation, maintenance, service and repairing of
installations and equipment in the field of data
communications (hardware), and telecommunications
and communication networks; electric appliance
installation and repair; after-sales service of
installations and equipment in the field of data
communications (hardware) and telecommunications;
fault-localising and maintenance services in technically
complicated electronic equipment, and measuring
system equipment; telephone installation and services.

0900795
2006.02.02
2016.02.02

200612655
2006.11.09
2005.08.04 SE 2005/05397
2006.02.01 SE 2006/00881
(540) Gjengivelse av merket:

38
Transferring and/or transmission of database
information via telecommunication networks;
telecommunications, data, and radio communications;
information services related to telecommunications,
data and radio communications; multimedia message
services, also interactive services, namely data based
telecommunication services for information on the
trade, related to the transmission of
telecommunications and computer aided data from
databases to user apparatus; computer aided
transmission and reception (transmission) of speech,
text, sound, image and data; transmission of messages
over electronic media; services related to electronic
mail; transmission and reception (transmission) of
database information via the telecommunication
network; leasing of telecommunication, data
communication and radio communication systems and
equipment; telecommunications, including on-line and
Internet communications; services related to access to
computer networks; linking services on computer
networks; collecting and storing of calls in company
switches and telecommunication and data
communication networks; data packet transmission
services; communications via fibre optical networks;
satellite transmission; information related to
telecommunications and data communications;
consulting activity and advising regarding
telecommunications and data communication.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Relacom International Holding AB, Box 7302, 10390,
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus and instruments for signalling,
checking (surveillance) not for medical purposes;
apparatus for recording, registration, transmission,
processing or reproduction of sound, images or data;
magnetic data carriers; mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing equipment and computers;
apparatus for transmission, reception, storing and
conversion of voice, image and text signals in data
communication and telecommunication installations;
apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data;
recorded computer programs; information processing,
radio, telecommunication and data communication
systems; apparatus and instruments for
telecommunication, data communication and electronic
communication; equipment for the recognition and
synthesising of speech; electronic interfaces; telephone
answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles;
telecommunication and data communication networks,
broadband communication networks; apparatus and
instruments for electronic business transactions and
electronic commerce; charging devices for calls in
company switches and telecommunication and data
communication networks; electronic apparatus and
instruments for remote access to on-line information;
image-showing apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments for polling telephone
answering machines and/or for access to telephone
services; equipment for encryption and decryption of
data, voices and spoken information as well as for
video and fax encryption/decryption; apparatus and
storage devices for processing of digital data; coded
communication cards, modem cards, networks cards,
telefax cards, telephone cards, account cards and
smart cards; control devices for communication
networks, namely telecommunication stations, electrical
side circuits, transmitters, receivers, switches, base
stations, terminals, cables for electrical and optical
signal transmissions; stationary and mobile
communication apparatus and instruments, namely
antennas, transmitters and receivers; instruction and
education devices and instruments.

42
Scientific and industrial research; computer
programming; consulting activity and advising related to
telecommunications and data communications and
information technology (IT), technical calculations;
computer aided construction and engineering services;
data system analyses for construction, maintenance
and testing of software and programs; research related
to development of telecommunication apparatus,
computer hardware and recorded computer software;
leasing of access time to databases; leasing of data
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.15
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

36
Real estate brokers; financing services;
financial management; real estate management;
insurance consultancy; credit card services; account
card services; debit card services; electronic funds
transfer; financial information; on-line information
services related to finances; rental of offices (real
estate); computerized finance services; electronic
currency transfer; financial information services with the
aid of access to a data base; financial management
relating to telecommunication and communication
equipment and offices (premises) intended for this;
administration of personal property and real estate;
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2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900817
(151) Int.reg.dato:
2006.09.19
(180) Registreringen
2016.09.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612660
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.24 FR 06 3 418 753
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0900800
(151) Int.reg.dato:
2006.08.23
(180) Registreringen
2016.08.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612656
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.02.24 CH 545126
(540) Gjengivelse av merket:

Eyetec

MISSILE

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 8047,
ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electric warning systems and status
detectors, intangible luminous and infrared barriers,
ultrasound and vibration transmitters and sensors,
electric signaling centers, fire detectors, intruder
detectors, alarm and signaling systems; exhaust gas,
gas, smoke, aerosol, flame and temperature detectors;
anti-theft, anti-intrusion and anti-assault systems;
access control systems; signaling, transmitting and
displaying equipment, fire-extinguishing equipment,
lightning conductors; software, computers; neon
warning lamps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
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 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.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0900804
(151) Int.reg.dato:
2006.10.01
(180) Registreringen
2016.10.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612657
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0900826
(151) Int.reg.dato:
2005.12.22
(180) Registreringen
2015.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612663
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.07.06 AT AM 4556/2005
(540) Gjengivelse av merket:

PINNACLE WORLDWIDE

RIEGL

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Pinnacle Group, 1201 Marquette Ave. No. 300,
MN55403, MINNEAPOLIS, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Public relations consulting services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dr Johannes Riegl Radartechnik & Elektrooptik GmbH,
Riedenburgstraße 48, 3580, HORN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Range finders, laser range finders, speed
meters, in particular laser speed meters, level meters,
distance meters for vehicles and crane systems, survey
measurement devices, in particular for surveying
tunnels, caverns and containers in particular for molten
metals; 2D laser scanners, 3D laser scanners, airborne
laser scanner, as well as software therefore, forestry
measurement systems, alarm systems, meteorological
measurement devices, telescopes, in particular
telescopic sights, photographic devices, hard- and
software for docking systems for vehicles, in particular
for aircrafts and ships, for navigation systems, for
environmental surveillance systems, for traffic
supervision systems, for aiming devices and fire control
systems as well as video- and television systems;
components and parts of the aforementioned devices
and systems.

(111) Int.reg.nr:
0900810
(151) Int.reg.dato:
2006.07.26
(180) Registreringen
2016.07.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612659
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.26 DE 306 05 489.2/03
(540) Gjengivelse av merket:

COOL MATTE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,
Rheinstrasse, 55116, MAINZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

42
Research and technological services, design
of hard- and/or software regarding the devices and
systems of the aforementioned class 9.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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(111) Int.reg.nr:
0900827
(151) Int.reg.dato:
2006.09.19
(180) Registreringen
2016.09.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612664
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.24 FR 06 3 418 754
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900829
(151) Int.reg.dato:
2005.12.01
(180) Registreringen
2015.12.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612665
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.03 BX 1078799
(540) Gjengivelse av merket:

CONQUISTADOR

PEKING-TO-PARIS

(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 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, sun roofs, window panes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.16
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Spyker Cars NV, Edisonweg 2, 3899AZ, ZEEWOLDE,
NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching agents and other detergents;
cleansing, polishing, degreasing and abrasive agents;
soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signalling,
checking (supervision), aid (rescue) and educational
apparatus and instruments; apparatus and instruments
for the conduction, distribution, conversion,
accumulating, regulation and management of
electricity; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, sound discs; pre-payment vending machines
and mechanisms; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; fire
extinguishers, sunglasses; cases for sunglasses.
12
Means of transport; means for transport over
land, by air or by water; automobiles and parts for
these; engines for automobiles.
14
Precious metals and their alloys and goods
made thereof or therewith, not included in other
classes; jewellery, trinkets, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
18
Leather and imitation leather and goods
made thereof, not included in other classes; animal
hides and skins; travelling bags and trunks; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddles and
harnesses.
25

Clothing, footwear, headgear.

28
Games, toys; gymnastics and sports goods,
not included in other classes; christmas tree
decorations; scale models of cars; toy cars; games in
the field of cars.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900830
(151) Int.reg.dato:
2006.09.19
(180) Registreringen
2016.09.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612666
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.20 FR 06 3 417 210
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900832
(151) Int.reg.dato:
2006.01.16
(180) Registreringen
2016.01.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612667
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.04 DE 305 46 765.4/09
(540) Gjengivelse av merket:

PLEIN CIEL

VAWS

(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 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, sun roofs, window panes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436, WOLFSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Recorded computer programs and software
and collected data recorded on data carriers.
35
Business services for the retail and wholesale
services in the field of motor vehicles and their parts
and fittings, especially rendered in retail and wholesale
stores or by mail-order catalogue services, mail-order
services and online-ordering services in respect of
motor vehicles or their parts and fittings; bringing
together (excluding the transport thereof), for the
benefit of others, of a variety of motor vehicles and their
parts and fittings, enabling customers to view and
purchase them; presentation of goods in
communications media, for the retail; consumer
information and consultation about trade and business
activities (consumer advise); administrative handling of
orders; office work; negotiation of contracts for the
benefit of others about sale and purchase of goods.
36
Insurance including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial affairs, monetary affairs including
issuance of credit cards, banking, loans (financing),
installment loans, credit bureaus, financial consultancy,
hire-purchase financing, especially hire-purchase
financing of vehicles, savings banks, services of an
insurance agent; services of a financing broker;
provision of estimates for repair costs.
37
Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and
their parts and motors and their parts, including vehicle
repair in the course of vehicle breakdown service;
refinement and tuning of automobiles (included in this
class).
39
Transport; packaging and storage of goods;
towing, car transport; rental of vehicles, especially
automobiles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

72

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900833
(151) Int.reg.dato:
2006.08.28
(180) Registreringen
2016.08.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612668
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900838
(151) Int.reg.dato:
2006.01.16
(180) Registreringen
2016.01.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612670
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.08.04 DE 305 46 766.2/09
(540) Gjengivelse av merket:

Galilei
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH Trier,
Rudolf-Diesel-Strasse 7-9, 54292, TRIER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Sparkling wines, fruit-flavored sparkling
wines, berry-flavored sparkling wines, beverages
resembling sparkling wines, wines, semi-sparkling
wines, beverages containing wine, cocktails and
aperitifs containing wine or spirits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436, WOLFSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Recorded computer programs and software
and collected data recorded on data carriers.

(111) Int.reg.nr:
0900835
(151) Int.reg.dato:
2006.09.29
(180) Registreringen
2016.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612669
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.25 FR 06 3 425 147
(540) Gjengivelse av merket:

35
Business services for the retail and wholesale
services in the field of motor vehicles and their parts
and fittings, especially rendered in retail and wholesale
stores or by mail-order catalogue services, mail-order
services and online-ordering services in respect of
motor vehicles or their parts and fittings; bringing
together (excluding the transport thereof), for the
benefit of others, of a variety of motor vehicles and their
parts and fittings, enabling customers to view and
purchase them; presentation of goods in
communications media, for the retail; consumer
information and consultation about trade and business
activities (consumer advise); administrative handling of
orders; office work; negotiation of contracts for the
benefit of others about sale and purchase of goods.
36
Insurance including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial affairs, monetary affairs including
issuance of credit cards, banking, loans (financing),
installment loans, credit bureaus, financial consultancy,
hire-purchase financing, especially hire-purchase
financing of vehicles, savings banks, services of an
insurance agent; services of a financing broker;
provision of estimates for repair costs.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Hotel services, provision of food and drink,
temporary accommodation, running of motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms and bars (except for
clubs), operation of tourist homes, reservation services
for hotel rooms for travelers, consulting and advice
(unrelated to business dealings) in connection with the
hotel industry and provision of food and drink.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

37
Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and
their parts and motors and their parts, including vehicle
repair in the course of vehicle breakdown service;
refinement and tuning of automobiles (included in this
class).
39
Transport; packaging and storage of goods;
towing, car transport; rental of vehicles, especially
automobiles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900839
(151) Int.reg.dato:
2006.09.29
(180) Registreringen
2016.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612671
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.07 EM 005005707
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900845
(151) Int.reg.dato:
2005.12.07
(180) Registreringen
2015.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612673
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.06.07 GR 179.496
(540) Gjengivelse av merket:

GRAND MERCURE

ELMA

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000, EVRY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Hotel services, provision of food and drink,
temporary accommodation, running of motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms and bars (except for
clubs), operation of tourist homes, reservation services
for hotel rooms for travelers, consulting and advice
(unrelated to business dealings) in connection with the
hotel industry and provision of food and drink.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Chios Mastiha growers Association, K.
Monomachou 1, 82100, CHIOS, GR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical products and hygienic
bandages, dietetic products for children and patients for
medical or pharmaceutical purposes; plaster material;
teeth filling material; ointments for medical purposes;
essential oils and mastic oil for medical purposes; bath
preparations; tea and herbs for medical purposes;
candies, pastries and confectionery for medical
purposes; capsules as dietary supplements for medical
or pharmaceutical purposes; chewing-gums for medical
and dental purposes, dental mastic and dental
materials, space deodorants and space aromatic
pastilles, disinfectants for hygienic purposes; digestives
for pharmaceutical use; medical and medicopharmaceutical drinks; oils, roots and decoctions for
medical and pharmaceutical purposes; pastilles and
pills of pharmaceutical and hygienic products; royal jelly
for medical and hygienic purposes; body care products
for medical and hygienic purposes; bread for diabetics,
medical bath preparations; aromatic salts for medical
and hygienic purposes; disinfectants, aromatic
preparations with the use of steam for medical
purposes; preparations for burns, insect repellents,
alcohol for medical use, mouth solution for medical,
dental and hygienic purposes; sugar for medical use;
cigarettes without tobacco for medical purposes.
30
Coffee and products with coffee, tea, tea
made of herbs, cocoa and products with cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago (flour for starching), coffee
substitutes, chocolate based beverages and cocoabased beverages, confectionery, flour and cereal
preparations, bread, biscuits, pastries, caramels, jellies,
chocolates, pralines and chocolate products, chewing
gums, pastries, ice-cream powder, ice-cream, yogurt
ice-cream, ice, sorbet ice-cream, honey, royal jelly,
molasses syrup, yeast, baking powder, salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices and condiments,
aromatic preparations and syrups for foodstuffs and
drinks, cream with milk and eggs (custard), fruit
flavoured jellies in the form of candles or not, pancakes
and waffles, doughs, pies, tarts, cakes, sugar
substitutes, vanilla and vanillin; aniseed.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900846
(151) Int.reg.dato:
2006.02.07
(180) Registreringen
2016.02.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612674
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

0900847
2006.03.23
2016.03.23

200612675
2006.11.09
2005.12.13 IT MC 2005 C
000533
(540) Gjengivelse av merket:

MICROSILVER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Picco Mattia, Via J.F. Kennedy, 29/A, 20097, SAN
DONATO MILANESE (MI), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
23
Yarns for fabrics.
24
Fabrics, tablecloths, napkins, bed sheets,
pillowcases, blankets, bed covers, towels, bath cloths.
25
Sweaters, cardigans, waistcoats, suits,
trousers, jumpers, raincoats, overcoats, jackets, jerkins,
skirts, dresses, T-shirts, polo shirts, blouses, shirt
collars, shirts, beachwear, swimsuits, tracksuits,
underwear, brassieres, bras, petticoats, bikinis, corsets,
vests, nightgowns, negligees, pyjamas, gloves, shawls,
scarves, neckties, bowties, belts, hats and caps, shoes,
boots, laced boots, leather shoes, rubber shoes, rain
shoes, sandals, slippers, soles for footwear, heels,
moulded soles for shoes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Genel Yonetim
Binasi, Ataturk Havalimani, 34830, YESILKOY
ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Domestic and international air and land
transportation services for the carriage of passengers,
mail and cargo, transportation ticketing services, travel
agency services for arranging travel, transport
brokerage, piloting, travel booking (reservation
services), establishment and operation of warehouses,
aircraft rental services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0900850
(151) Int.reg.dato:
2006.05.09
(180) Registreringen
2016.05.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612677
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

VOID-GARD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Walnut Industries Inc, 1356 Adams Road, PO Box 624,
PA19020-0624, BENSALEM, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Cardboard articles, namely adjustable
cardboard void fillers used as a load cushioning
material to prevent cargo movement and damage in
general freight.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900851
(151) Int.reg.dato:
2005.12.07
(180) Registreringen
2015.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612678
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.29 SE 2005/07183
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900856
(151) Int.reg.dato:
2005.11.11
(180) Registreringen
2015.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612680
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.05.18 DE 305 28 971.3/11
(540) Gjengivelse av merket:

CRESCO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Astra Tech AB, Box 14, 43121, MÖLNDAL, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Precision machines for use in the
manufacture and processing of dental plates and tooth
implants.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Comair Germany GmbH, Karstrasse 70, 41068,
MÖNCHENGLADBACH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Cutlery, namely hair-cutting scissors, hair
clippers (electric and non electric), razors and manicure
instruments, namely nail files, nail clippers, cuticle
scissors, nail scissors, cuticle pliers, nail pliers, pincers.

10
Dental and surgical apparatus and
instruments, namely, tooth implants, dental implant
parts, screws and accessories; implant bridges;
impression tubes and healing abutments for use with
dental implants; forceps; dental drills; dental drill bits;
implant carriers; implant extenders; screw drivers;
implant screws taps; torques, screwdrivers and
wrenches for dental implants; mucosal punches;
artificial teeth; surgical cases for odontological
instruments; prosthetic and surgical trays for
odontological use; parts and fittings for all aforesaid
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

9
Electrically operated hair waving and
hairdressing apparatus and equipment, namely electric
hair smoothing apparatus, heatable hair curlers, curling
tongs, electric styling brushes, curling irons and
apparatus for electrically heating hair curlers.
11
Electrically operated hair waving and
hairdressing apparatus and equipment, namely steam
curling tongs, hair dryers, drying hoods; wash basins
(parts of sanitary equipment); hairdressing operating
stations, namely rearward washing stations for
hairdressing purposes (parts of sanitary equipment).
16
Paper napkins, crepe paper neck ruffs (for
hygienic protection preventing contact between a hair
cutting cape and the skin), paper towels, paper
handkerchiefs; lace paper for permanent waves.

(111) Int.reg.nr:
0900855
(151) Int.reg.dato:
2006.05.17
(180) Registreringen
2016.05.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612679
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.11.21 DK VA 2005 05169
(540) Gjengivelse av merket:

20
Hairdressing equipment, namely hairdressing
chairs, roller stools, roller containers (movable furniture)
for holding and storing apparatus needed for
hairdressing.

BEZZERWIZZER

21
Hair brushes and body brushes, combs,
shaving brushes, holders for shaving brushes, powder
brushes, lip brushes, brushes for cosmetic purposes,
sharpeners for cosmetic pencils, powder puffs, brushes
for warm-air hairdryers; gloves of vinyl, rubber or textile.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jesper Bülow, Ewaldsbakken 19, 2900, HELLERUP,
DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.

25
Capes of plastic, namely capes for
hairdressers, hair cutting capes, hairdressing capes,
washing capes, dyeing aprons.
26
Disposable hairdressing articles, namely
hoods for streaking hair and cold wave hoods;
hairdressing accessories of all types, including small
items, namely hair nets, hair caps, night caps, hair
mats, hair ribbons, hair knot removal, hair colouring
caps, rain caps, ribbons for braided hair, neck ruffs,
non-electrically operated hair curlers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

28
Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
41
Educations; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900857
(151) Int.reg.dato:
2006.04.03
(180) Registreringen
2016.04.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612681
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900861
(151) Int.reg.dato:
2005.12.22
(180) Registreringen
2015.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612682
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2005.09.30 SE 2005/07264
(540) Gjengivelse av merket:

API
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Astra Tech AB, Box 14, 43121, MÖLNDAL, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Dental and surgical apparatus and
instruments, namely, tooth implants, dental implant
parts, screws and accessories; implant bridges;
impression tubes and healing abutments for use with
dental implants; forceps; dental drills; dental drill bits;
implant carriers; implant extenders; screw drivers;
implant screws taps; torques, screwdrivers and
wrenches for dental implants; mucosal punches;
artificial teeth; surgical cases for odontological
instruments; prosthetic and surgical trays for
odontological use; parts and fittings for all aforesaid
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Genel Yonetim
Binasi, Ataturk Havalimani, 34830, YESILKOY
ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Airplane maintenance and repair.
39
Air transport, passenger transport, freight
forwarding, freight brokerage, transport brokerage,
piloting, transport and travel reservation, warehousing,
vehicle rental.
41
Training and education services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

77

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900870
(151) Int.reg.dato:
2005.12.19
(180) Registreringen
2015.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612683
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900872
(151) Int.reg.dato:
2006.01.24
(180) Registreringen
2016.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612684
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.23 IS 225/2006
(540) Gjengivelse av merket:

SOCCERADE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sportade Corporation ehf, Höfdabakka 9, 110,
REYKJAVIK, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; food
supplements for medical use; vitamin and minerals.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gumus Spor Giyim Tekstil Konfeksiyon ve Insaat
Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Sanayi Mah. Sancak
Sok. Gumus, Han No. 12, Giris Kat Gungoren,
ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, underclothing and outer clothing;
jerseys; knitwear; clothing of jeans; clothing of leather,
clothing for gymnastics, bathrobes and beach clothes,
underwear, vests, underpants, brassieres, petticoats,
camisoles, flannels, bodices, bustiers, corsets, morning
gowns, night-gowns, overcoats, mantillas, coats, frocks,
waterproof clothing, trench coats, jackets, trousers,
skirts, dresses, waistcoats, shirts, T-shirts, pullovers,
cardigans, sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts,
smocks, overalls, school suits, working clothes, socks,
footwear; shoes, boots, slippers, galoshes and
accessories thereof, sports shoes and tips for sports
shoes, accessories for shoes i.e. soles, heelpieces for
shoes, uppers, holsters, headgear; hoods, caps, hats,
berets, babies' special clothing included in this class;
babies diapers of textile, babies' pants, undershirts,
triangular diapers; babies's diapers of textile, readymade-linings (parts of clothing), nylon underpants,
accessories; suspenders, dress parts, sarongs, collars,
collar protectors, bandanas, garters, belts, neckties,
bow-ties, scarves, muffs, gloves, shawls, cuffs,
headbands, veils, wristbands.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; biscuits; food
supplements, diet products and fat burning products of
carbohydrate and carbohydrate mixtures.
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; fruit and
vitamin drinks, drinks for athletes, non-alchoholic sports
drinks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900873
(151) Int.reg.dato:
2006.04.26
(180) Registreringen
2016.04.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612685
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.14 IT MI2006C002799
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
24
Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers.
25

Clothing, footwear, headgear.

26
Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers.
27
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum
and other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).
28
Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees, playing cards.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
AC Milan SpA, Via Filippo Turati 3, 20121, MILANO MI,
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes;
ores.

30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.
12
Vehicles; apparatus for locomotion by land,
air or water.
14
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
16
Paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;

79

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900875
(151) Int.reg.dato:
2006.03.22
(180) Registreringen
2016.03.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612686
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0900887
(151) Int.reg.dato:
2006.09.29
(180) Registreringen
2016.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612689
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

MAXICOR

CINCOM

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
SVUS Pharma as, Smetanovo nábrezí 1238/20a,
50002, HRADEC KRÁLOVÉ, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and medicines
for human and veterinary purposes; nutritional
supplements for medical purposes; foodstuffs for
medical purposes; preparations for diabetics for
medical purposes; chemicals for use in medicine,
hygiene and science for medical purposes.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Citizen Tokei KK, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, NISHITOKYO-SHI, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Metalworking machines and tools; lathes with
or without numerical control; grinding machines with or
without numerical control; milling machines with or
without numerical control; machining centers; turning
centers; semiconductor manufacturing machines and
systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

29
Nutritional supplements and foodstuffs for
special use, not for medical purposes, essentially
consisting of extracts of animal origin made with amino
acids and nucleic acids, included in this class.
35
Advertising, advertisements, sales promotion
and marketing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0900897
(151) Int.reg.dato:
2006.09.12
(180) Registreringen
2016.09.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612691
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0900886
(151) Int.reg.dato:
2006.03.24
(180) Registreringen
2016.03.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612688
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

PROCEDICUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mentice AB, Rosenlundsgatan 8, 41120, GÖTEBORG,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Simulators for medical purposes namely
computers, recorded computer programmes and
components.
10
Surgical and medical apparatus and
instruments.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Staer International SA, Str. Siderurgistilor, BI.SD6B
parter, GALATI, RO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

42
Computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
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:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0900900
(151) Int.reg.dato:
2006.07.14
(180) Registreringen
2016.07.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612692
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0901173
(151) Int.reg.dato:
2006.03.28
(180) Registreringen
2016.03.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612901
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.08 EM 004 946 893
(540) Gjengivelse av merket:

CORTADO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ThinPrint GmbH, Alt-Moabit 90, 10559, BERLIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software, with machine readable
data carriers of all kinds containing software and/or
data; electrical and electronic apparatus, included in
this class, data processing apparatus, computers and
parts therefor, peripheral apparatus for computers,
printers; mobile telephones, video telephones,
apparatus for mobile communications and data
processing, in particular mobile and video telephones
with PDA functions.
16
Printed matter, instructions and user
manuals, forms (printed), working procedure manuals,
handbooks, program documentation, training material.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Schöler & Co GmbH, Gablonzerstraße 54-61, 4550,
KREMSMÜNSTER, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Parts of lamps of crystal and/or substitute
materials for crystal, as far as included in this class.

35
Business organisation, marketing and sales
consultancy.
38
Telecommunications, e-mail services;
providing network access, providing network access for
access to computers, printers, data carriers and
databases; providing rental of access time to
computers, printers, data carriers and databases and
information therefor.

16
Office requisites (except furniture) of crystal
and/or substitute materials for crystal, as far as
included in this class.
21
Glassware of crystal and/or substitute
materials for crystal, as far as included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.21
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

41
staff.

Conducting training courses for clients and

42
Electronic data processing (EDP)
consultancy, drawing up of tailored concepts for
specific computer applications, computer and software
consultancy; the creation, maintenance and updating of
software; rental of computers, printers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(111) Int.reg.nr:
0901169
(151) Int.reg.dato:
2006.09.18
(180) Registreringen
2016.09.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612900
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.05 IT TV2006C000319
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0901178
(151) Int.reg.dato:
2006.09.12
(180) Registreringen
2016.09.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612902
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.04.18 IT CN2006C000089
(540) Gjengivelse av merket:

JESSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jesse SpA, Via per Sacile, 75, 31010, FRANCENIGO
DI GAIARINE (TV), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Armoires, chairs, tables, small tables, mirrors,
beds, bedroom furniture, armchairs, sofas, bathroom
furniture, bookshelves, desks, kitchen furniture, living
room furniture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Petrolvalves SrL, V. Locatelli, 5, 20124, MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Electrical, hydraulic submarine engines;
valves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0901183
(151) Int.reg.dato:
2006.07.03
(180) Registreringen
2016.07.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612903
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.27 EM 005163449
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

(111) Int.reg.nr:
0901189
(151) Int.reg.dato:
2006.06.02
(180) Registreringen
2016.06.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612904
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.16
(300) Søknadsprioritet: 2005.12.26 FR 05 3 399 866
(540) Gjengivelse av merket:

AMB

SALVIATI

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actaris UK Ltd, Langer Road, IP112EF, FELIXSTOWE,
SUFFOLK, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Flow meters and meters for fluids, particularly
gas, water and thermal energy meters, fluidic
oscillators, static flow meters, including electromagnetic
flow meters, electronic and mechanical electricity
meters; spare parts for such flow meters and counters;
pressure regulators; key-operated meters and flow
meters; keypad-operated meters and flow meters;
smartcards-operated meters and flow meters; data
recording apparatus for such flow meters and counters,
apparatus for the remote transmission of data, remote
data reading and/or transmission and/or surveillance
systems for such flow meters and counters; software,
computer terminals; payment terminals, managing
transactions terminals, electronic payment devices,
automatic payment devices, automatic meter billing
devices.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Salviati France, 172, rue Jehan de Terline, 62570,
BLENDECQUES, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Jewellery, jewels and precious and semiprecious metals (novelty key-rings).
18
Leather and imitation leather, trunks and
suitcases, wallets, change purses, handbags,
umbrellas.
25
Clothing, footwear, belts, gloves, scarves,
ties.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29

35
Reading and recording in a computer file of
data relating to water, gas, thermal energy and/or
electricity meters; remote meter reading; automatic
meter billing services.
38
Remote transmission of data relating to
water, gas, thermal energy and/or electricity meters;
radio, telegraph or telephone communication services;
transmission of messages and information, including by
means of a network; communications between
computer terminals and/or between a counter, a
detector, a sensor, a data reader and a computer
terminal.
42
Technical information and advice relating to
remote meter reading and automatic meter billing;
computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.05.22
(450) Kunngjøringsdato:
22/07, 2007.05.29
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innsigelser

2007.05.29 - 22/07

Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21.
(111) Reg.nr.:
0894731
(210) Søknadsnr.:
200610289
(450) Reg. kunngjort
2007.03.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
0804291
(210) Søknadsnr.:
200611164
(450) Reg. kunngjort
2007.03.19
dato:
(540) Gjengivelse av merket

EXPRESSO

Steiff

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Expresso Fashion BV, Luchtvaartstraat 3A, 1059CA
AMSTERDAM, NL
Innsiger:
Expressco Inc, 1105 North Market Street, DE19801
WILMINGTON, US
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2, 89537
GIENGEN, DE
Innsiger:
Stiefel Laboratories Inc, 255 Alhambra Circle, FL33134
CORAL GABLES, US
Innsigers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
0889296
(210) Søknadsnr.:
200608254
(450) Reg. kunngjort
2007.03.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
238090
(210) Søknadsnr.:
200503759
(450) Reg. kunngjort
2007.03.05
dato:
(540) Gjengivelse av merket

ABSOLUTE POKER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Absolute Entertainment SA, P.O.Box 346 COROZAL
TOWN, BZ
(750) Innehavers fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, v/Adv. Felix Reimers ,
Postboks 1397 Vika,0114 OSLO, NO
Innsiger:
V&S Vin & Sprit AB (publ), 11797 STOCKHOLM, SE
Innsigers fullmektig:
Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO,
NO

(111) Reg.nr.:
238142
(210) Søknadsnr.:
200601579
(450) Reg. kunngjort
2007.03.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Balev EOOD, kv Vladislavovo, bl 224, vh 2, ap 50,
9000 VARNA, BG
Innsiger:
Julius Sämann Ltd, Weidstrasse 14, 6300 ZUG, CH
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
YIT Building Systems AS, Postboks 6250 Etterstad,
0603 OSLO, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085
Majorstua,0306 OSLO, NO
Innsiger:
Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA98052-6399
REDMOND, US
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO

83

innsigelser

2007.05.29 - 22/07

(111) Reg.nr.:
238259
(210) Søknadsnr.:
200610812
(450) Reg. kunngjort
2007.03.19
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
238201
(210) Søknadsnr.:
200611669
(450) Reg. kunngjort
2007.03.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Praktiske Møbler Skandinavia, Postboks 11, 1827
HOBØL, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Compact Living AS , Åsveien 3,1400 SKI, NO
Innsiger:
Idekjeden AS, Postboks 192 Forus, 4065
STAVANGER, NO
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Dsign Development ANS, Postboks 6911, St. Olavs
plass, 0130 OSLO, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130
OSLO, NO
Innsiger:
Ateliers Reunis Caddie, BP 47, 67301 SCHILTIGHEIM
CÉDEX, FR
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO

(111) Reg.nr.:
238294
(210) Søknadsnr.:
200611636
(450) Reg. kunngjort
2007.03.19
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
238236
(210) Søknadsnr.:
200611299
(450) Reg. kunngjort
2007.03.12
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO,
NO
Innsiger:
Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760
KØBENHAVN V, DK
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Helala Motorland AS, Postboks 245, 8001 BODØ, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110
OSLO, NO
Innsiger:
Hella KGaA Hueck & Co, Rixbecker Strasse 75, 59552
LIPPSTADT, DE
Innsigers fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
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innsigelser
(111) Reg.nr.:
238296
(210) Søknadsnr.:
200611643
(450) Reg. kunngjort
2007.03.19
dato:
(540) Gjengivelse av merket

2007.05.29 - 22/07

(111) Reg.nr.:
238587
(210) Søknadsnr.:
200607963
(450) Reg. kunngjort
2007.04.10
dato:
(540) Gjengivelse av merket

OLYMPIASPIRIT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Olympiaspirit Joar Bekkedal, Ovrilia 37, 2092
MINNESUND, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua,0306
OSLO, NO
Innsiger:
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,
Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Idrettens Advokatkontor ANS, Serviceboks 1, Ullevål
Stadion, 0840 OSLO, NO

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO,
NO
Innsiger:
Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760
KØBENHAVN V, DK
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
238356
(210) Søknadsnr.:
200604638
(450) Reg. kunngjort
2007.03.19
dato:
(540) Gjengivelse av merket

ARK TRAVEL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ark Travel AB, Box 6496, 11382 STOCKHOLM, SE
(750) Innehavers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 7085
Majorstua,0306 OSLO, NO
Innsiger:
Ark Bokhandel AS, Postboks 6693 St. Olavs Plass,
0129 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
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innsigelser

Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling.

(111) Reg.nr.:
0859721
(210) Søknadsnr.:
200509870
(540) Gjengivelse av merket

COLOUR RUSH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,
Rheinstrasse, 55116 MAINZ, DE
Innsiger:
Guccio Gucci SpA FIRENZE, IT
Innsigers fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen er hevet da innsigelsen er trukket.

(111) Reg.nr.:
233145
(210) Søknadsnr.:
200511195
(540) Gjengivelse av merket

GLAMOUR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gallaher Ltd, Members Hill, Brooklands Road,
KT130QU WEYBRIDGE, SURREY, GB
(750) Innehavers fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130
OSLO, NO
Innsiger:
Advance Magazine Publishers Inc, 350 Madison
Avenue, NY10017 NEW YORK, US
Innsigers fullmektig:
Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203
OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen er hevet da innsigelsen er trukket.

(111) Reg.nr.:
236889
(210) Søknadsnr.:
200607740
(540) Gjengivelse av merket

PERLA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Codfarmers ASA, Postboks 1745 Vika, 0121 OSLO,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO,
NO
Innsiger:
Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
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)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0688892
Søknadsnr.:
199803628
Reg.dato:
1998.01.29
Registreringer 2008.01.29
utløper:
(220) Inndato:
1998.04.09
(540) Gjengivelse av merket:

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

Reg.nr.:
0814110
Søknadsnr.:
200312005
Reg.dato:
2003.05.30
Registreringer 2013.05.30
utløper:
(220) Inndato:
2003.12.18
(540) Gjengivelse av merket:

TRIFLEX

SYMRISE

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co KG,
Karlstrasse 44, 32423 MINDEN, DE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
19
Coating materials for building purposes, all
not containing plaster.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dragoco Gerberding & Co AG, Dragocostrasse 1,
37601 HOLZMINDEN, DE
Symrise GmbH & Co KG, Mühlenfeldstrasse 1, 37603
HOLZMINDEN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
1
Chemical products and chemicals used in
industry and science; substances for preserving
foodstuffs; chemical additives for the petroleum
industry; chemical additives for foodstuffs and veterinary
foodstuffs; chemical additives for flavours and aromatic
flavours and essences made from spices; chemicals for
the manufacture of fragrances; chemicals for the
manufacture of sun protecting and sun blocking agents;
antioxidants; adhesives used in industry.

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

Reg.nr.:
0784277
Søknadsnr.:
200207898
Reg.dato:
2002.03.25
Registreringer 2012.03.25
utløper:
(220) Inndato:
2002.08.15
(540) Gjengivelse av merket:

3
Perfumery, essential oils, fragrances or
flavorings included in this class made of processed
natural resins; fragrances and flavours (included in this
class); detergents; soaps; cosmetics; hair lotions;
dentifrices.
29
Meat, fish, poultry and game; preserved, dried
and cooked meat and vegetables; fruit syrups; eggs,
milk, milk products, cheese, butter, yogurt; edible oils
and fats.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH, HansBöckler-Strasse 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
6
Fittings made of metal for buildings, in
particular for all types of gates.

30
Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee;
honey, treacle; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; flavours (included in this class);
natural and synthetic aromatic substances used for the
manufacture of tobacco products and tobacco flavouring
as well as tooth, and mouthcare preparations (included
in this class); essences included in this class for the
manufacture and preparation of pastry and
confectionery; extracts, flavouring and flavours for all
aforementioned products, excluding preservation agents
and antioxidants.

7
Electric motors; parts and housings for goods
mentioned in this class.
9
Electric and electronic drives for all types of
gates, awnings, roller blinds, also as parts of closing
systems for buildings; parts and housings for all goods
mentioned in this class.

33

41
Organization and realization of workshops
and continuous training.

Alcoholic beverages (except beers).

42
Scientific and industrial research and
development of flavours and fragrances.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

42
Technical project studies and development of
electric and electronic driving devices and controls for
all types of gates, awnings and roller blinds.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0827554
Søknadsnr.:
200407241
Reg.dato:
2004.05.03
Registreringer 2014.05.03
utløper:
(220) Inndato:
2004.07.22
(540) Gjengivelse av merket:

2007.05.29 - 22/07

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

Reg.nr.:
0835599
Søknadsnr.:
200412043
Reg.dato:
2004.08.04
Registreringer 2014.08.04
utløper:
(220) Inndato:
2004.11.25
(540) Gjengivelse av merket:

HAPPY DAY

SATIXEO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830
RANKWEIL, AT
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Dietetic substances adapted for medical use,
food for babies.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations for
transplantation, hematology, dermatology and antiinfective, antibiotic, anti-bacterial, anti-viral and antifungal preparations, vaccines, pharmaceutical
preparations for diagnostic use; all the aforesaid goods,
excluding oncological preparations, may be provided
neither by administration with a spray nor by sublingual
or oral administration.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

29
Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams.
30
Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; ices;
honey; treacle; vinegar, sauces (condiments); fructose.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
0855151
Søknadsnr.:
200507955
Reg.dato:
2004.09.09
Registreringer 2014.09.09
utløper:
(220) Inndato:
2005.08.25
(540) Gjengivelse av merket:

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

Reg.nr.:
0834997
Søknadsnr.:
200411823
Reg.dato:
2004.04.07
Registreringer 2014.04.07
utløper:
(220) Inndato:
2004.11.18
(540) Gjengivelse av merket:

WAVE

DONNA KARAN

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Twisted Pair Solutions Inc, Suite 100, Dexter Avenue
North, WA98109 SEATTLE, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Computer software for communications
systems that allows otherwise disparate communication
devices to link to a community of users for emergency,
special event and security applications; computer
software for peer-to-peer conferencing systems that
allows otherwise disparate communication devices to
link to a community of users for emergency, special
event and security applications; and software, sold in
packaged form, that is used as a web-based application
to provide simultaneous access to multiple
communication systems for emergency, special event
and security applications
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gabrielle Studio Inc, 550 Seventh Avenue, NY10018
NEW YORK, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Eyeglass frames, sunglasses, nonprescription magnifying eyeglasses, eyeglass and
sunglass cases, eyeglass and sunglass chains and
cords, clip-on sunglasses, and parts for eyeglasses and
sunglasses.
18
Handbags, pocketbooks, shoulder bags, belt
bags, wallets, coin pruses, clutch purses, clutch bags,
general purpose purses, drawstring pouches, tote bags,
backpacks, duffle bags, sling bags, travel bags,
overnight bags, overnight cases, weekender bags,
carry-on bags, satchels.
25
Clothing, headwear and footwear for men and
women, namely, coats, blazers, jackets, cardigans,
sport coats, fur stoles, suits, vests, dresses, evening
gowns, skirts, pants, slacks, trousers, shorts, sweaters,
pullovers, jerseys, shirts, formal shirts, blouses, tunics,
t-shirts, bodysuits, camisoles, chemises, undershirts,
slips, brassieres, panties, lingerie, nightgowns,
negligees, robes, pajamas, hosiery, panty hose, tights,
knee high stockings, socks, scarves, shawls,
neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, swimwear,
beachwear, foundation garments, body shapers,
bustiers, garter belts, sarongs, hats, caps, hoods,
berets, earmuffs, head bands, shoes, sandals, boots,
high boots, slippers.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0865698
Søknadsnr.:
200512353
Reg.dato:
2005.08.02
Registreringer 2015.08.02
utløper:
(220) Inndato:
2005.11.17
(540) Gjengivelse av merket:

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

Reg.nr.:
0858628
Søknadsnr.:
200509348
Reg.dato:
2005.03.04
Registreringer 2015.03.04
utløper:
(220) Inndato:
2005.09.15
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria,
Chemin de Blandonnet 6-8, 1214 VERNIER, CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
36
Collections for charity for research, health
improvements and worldwide recognition of AIDS,
tuberculosis and malaria.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aller International A/S, Marielundvej 46 E, 2730
HERLEV, DK
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Electronic media/Internet; books and
periodicals in electronic form.
16
Printed matter, magazines, periodicals,
printed publications, newspapers, journals, books;
pictures; instructional and teaching material (except
apparatus).

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

Reg.nr.:
0866215
Søknadsnr.:
200512477
Reg.dato:
2005.03.10
Registreringer 2015.03.10
utløper:
(220) Inndato:
2005.11.17
(540) Gjengivelse av merket:

41
Publishing; publication of books, periodicals
and magazines.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

SKINY

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

Reg.nr.:
0859721
Søknadsnr.:
200509870
Reg.dato:
2005.07.29
Registreringer 2015.07.29
utløper:
(220) Inndato:
2005.09.29
(540) Gjengivelse av merket:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Huber Holding AG, Hauptstrasse 17, 6840 GÖTZIS, AT
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, eau de toilette,
bathing oil, nail varnish, eyebrow pencils.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

COLOUR RUSH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,
Rheinstrasse, 55116 MAINZ, DE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics, namely make-up.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
0880914
Søknadsnr.:
200604499
Reg.dato:
2006.01.09
Registreringer 2016.01.09
utløper:
(220) Inndato:
2006.05.04
(540) Gjengivelse av merket:

D'ARTE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Milagro Food Industries Ltd, 113 Bonner Hill Road,
KT13HE KINGSTON-UPON-THAMES, SURREY, GB
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery, ices;
chocolate, honey, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (except beers and
wines).
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0910639
Søknadsnr.:
200701250
Reg.dato:
2006.04.28
Registreringer 2016.04.28
utløper:
(220) Inndato:
2007.02.08
(540) Gjengivelse av merket:

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

Reg.nr.:
0893046
Søknadsnr.:
200609468
Reg.dato:
2006.07.05
Registreringer 2016.07.05
utløper:
(220) Inndato:
2006.09.07
(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) Ny 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, 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.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Partidis, Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400
COURBEVOIE, FR
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
6
Metal couplings, including couplings of brass,
copper, iron copper, stainless steel for floors for
underfloor heating and for heating and sanitary
installations; metal hardware for water pipes and for
heating and sanitary installations; metal pipes for floors
for underfloor heating and for heating and sanitary
installations.
7
Pumps for heating installations, including
circulator pumps; machine tools; motors (except for land
vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; egg incubators.
9
Thermostats, programmers; scientific (other
than for medical use), nautical, surveying, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, fire extinguishers.
11
Radiators (heating), water heaters, pressure
water tanks, flushing cisterns, radiator valves (parts of
heating installations), valves, ball valves (parts of
sanitary installations), wastes and siphons (parts of
sanitary installations), emptying devices (parts of
sanitary installations), sanitary installation devices,
flushing apparatus, flushing tanks and flushing
mechanisms, regulating and safety accessories for
water apparatus and for conveying water, compression
devices for sanitary installations; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;
air-conditioning apparatus or installations, deep
freezers; pocket searchlights; electric coffee machines;
cookers; lighting apparatus for vehicles; heating and airconditioning installations for vehicles; air and water
purifying apparatus and machines; sterilizers.
19
Non-metallic floors for underfloor heating;
non-metallic rigid pipes for building, namely pipes for
floors for underfloor heating and for sanitary and heating
installations.
(450) Kunngjort dato: 22/07, 2007.05.29
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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)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
72302
Søknadsnr.:
91126
Reg.dato:
1967.07.27
Registreringer
2007.07.27
utløper:
(220) Inndato:
1966.11.25
(540) Gjengivelse av merket:

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

Reg.nr.:
168758
Søknadsnr.:
19941425
Reg.dato:
1995.07.06
Registreringer
2015.07.06
utløper:
(220) Inndato:
1994.03.08
(540) Gjengivelse av merket:

NOXELL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Noxell CORP, Baltimore, MD, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
3
Ikke-medisinske kosmetiske midler og
toalettpreparater av enhver art.
(450) Kunngjort dato:
22/07, 2007.05.29

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Route 66 Switzerland GmbH, Poststrasse 5, 8808
PFÄFFIKON, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, posters, postkort,
fotografier og skrivesaker
(450) Kunngjort dato:
22/07, 2007.05.29

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

Reg.nr.:
238143
Søknadsnr.:
200601668
Reg.dato:
2007.03.01
Registreringer
2017.03.01
utløper:
(220) Inndato:
2006.02.20
(540) Gjengivelse av merket:

RED SEAL SOCIETY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500,
Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktails.
41
Klubbtjenester relatert til alkoholholdige og ikkealkoholholdige drikker; informasjonstjenester; utdannelsesog opplæringstjenester.
(450) Kunngjort dato:
22/07, 2007.05.29
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Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:

154331
1992.12.30

(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:

187599
1997.12.18

(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:

190296
1998.05.28

92

overdragelser og navne-/adresseendringer

2007.05.29 - 22/07

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

(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

125476, 142858, 157002, 172171,
172846, 179989, 191941, 185546,
197631, 197632, 210764, 201971,
202951, 205232, 225232
Arla Foods AB, 10546 STOCKHOLM,
SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

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

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

(740) Fullmektig:

128740
CO.ME.FRI-Costruzioni Meccaniche
Friulane SpA, Via Buia, 3, 33010
MAGNANO IN RIVIERA (UD), IT
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

138394
Asknet AG, Vincenz-Priessnitz-Strasse
3, Karlsruhe 76131, DE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

138496, 193169, 196220, 218510
DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5,
2860 SØBORG, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

(740) Fullmektig:

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

142557
Thomson Learning Inc, 200 First
Stamford Place, CT06902 STAMFORD,
US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

169775
Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route
d'Artix, 64150 NOGUERES, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

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

(740) Fullmektig:

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

178374
Plantes et Médecines SARL (Société à
Responsabilité Limitée), 29 Avenue du
Sidobre, 81100 CASTRES, FR
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

(740) Fullmektig:

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

179430
Secon Group BV, Overschiestraat 182,
1062 XK AMSTERDAM, NL
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO

(740) Fullmektig:
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181633
Autronica Fire and Security AS, Haakon
VII's gt.4, 7483 TRONDHEIM, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

181785
Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, IL60064-3500 ABBOTT PARK,
US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

181788
Elematic Group, Pl 33, 37801 TOIJALA,
FI
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

181909, 181911
Teknos Group OY, Pl 107, 00371
HELSINKI, FI
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

181979
Sports Art Industrial Co Ltd, No. 11,
Gonghuan Road TAINAN, TW
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

182744
Fiat Group Automobiles SpA, Corso
Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO,
IT
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO

182954
Fiat Group Automobiles SpA, Corso
Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO,
IT
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO

183083, 182664
Telenor Telecom Solutions AS,
Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO
Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien
30, 1331 FORNEBU, NO

overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

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

183828
ABB AB, 72183 VÄSTERÅS, SE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

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

187954, 202351
Cortefiel, SA, Avda. Llano Castellano.
51, 28034 MADRID, ES
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

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

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

(740) Fullmektig:

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

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

197278
CON.SV.AGRI.CONSORZIO
SVILUPPO AGRICOLO Soc.Coop.a.r.l.,
Via Roma, 100, 47833 MORCIANO DI
ROMAGNA, IT
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO

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

200037, 190745
Sandryds Handels AB, Box 10406,
43424 KUNGSBACKA, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

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

212684
Nordic Beverage AS, Stranden 1 A,
0250 OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:

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

214114
Cloetta Fazer Choklad AB, Pl 4, 00941
HELSINGFORS, FI
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

214675
Joli Trade Marks, Grönbo 21, 51791
BOLLEBYGD, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

214676
Joli Trade Marks, Grönbo 21, 51791
BOLLEBYGD, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

220384, 220500, 230721, 230149,
230150, 227711, 228157, 228158,
228159, 228160, 235974
Sense Intellifield AS, Prof. Olav
Hanssensvei 7A, 4068 STAVANGER,
NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074
Majorstua, 0301 OSLO, NO

(740) Fullmektig:
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225937
Pure Food Ltd, Jebel Ali Free Zone
DUBAI, AE
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO

232558
Fayrouz International AG, Zone
Industrielle Le Planchy, 1628
VUADENS, CH
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

237809
Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1,
1363 HØVIK, NO
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

238030
Albecca Inc, 3900 Steve Reynolds
Blvd., GA30093 NORCROSS, US
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO

53529, 53094, 53715, 53790, 69685,
78396, 96183, 98041, 117999, 120280,
137439, 152621, 142819, 150222,
157459, 182740, 193496, 204189,
207698
Reckitt & Colman (Overseas) Ltd HULL,
GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

55283
Uniroyal Engineered Products LLC, 190
Cocoanut Avenue, Suite 1-A, FL34236
SARASOTA, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

66609
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, 3-15,
Edobori 1-chome, Nishi-ku OSAKA, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

7252, 110700, 116445, 111234
CVRD Inco Ltd, 145 King Street West,
Suite 1500, ONM5H4B7 TORONTO,
CA
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

72966, 183124
Denso Corporation KARIYA-CITY,
AICHI-PREF, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
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registrerte varemerker

Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen, rule 20bis.
(210)
(111)
(730)

(210)
(111)
(730)

Søknadsr:
200205552
Reg.nr. /
0779788
Int.reg.nr:
Lisensgiver - rettighetsinnehaver
M & B Marchi e Brevetti SrL, Via San
Filippo, 2, 60044 FABRIANO, IT
Lisenshaver
Indesit Company SpA, Viale A. Merloni,
47, 60044 FABRIANO (AN), IT
Varer / tjenester som omfattes:
Klasse 7; 9: Electric irons; 11; 37.
Kategori:
Eksklusiv
Lisens
2006/12/31
inngått:

Søknadsr:
200304149
Reg.nr. /
0799919
Int.reg.nr:
Lisensgiver - rettighetsinnehaver
M & B Marchi e Brevetti SrL, Via San
Filippo, 2, 60044 FABRIANO, IT
Lisenshaver
Merloni Termosanitari SpA, 45, Viale
Aristide Merloni, 60044 FABRIANO, IT
Varer / tjenester som omfattes:
Klasse 7: Pumps; 9: Electric
resistances, printed circuit boards,
thermostats; 11: Regulating and safety
accessories for gas apparatus, shower
cubicles, burners, heating apparatus,
heating boilers, air conditioning
apparatus, sinks, solar, panels, radiating
plates, shower trays, heat pumps,
heating electric stoves, heating gas
stoves; radiators (heating), water
heaters, bath tubs; 20; 37: Installation
and repair of the aforementioned
products in classes 7, 9, 11 and 20.
Kategori: Enelisens
Lisens
2006/07/31
inngått:
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Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

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

(740) Fullmektig:

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

(740) Fullmektig:

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

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

128962
ScanVet A/S, Kongevejen 66, DK3480 Fredensborg, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

129362
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd,
2-9, Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku, 101-8535 TOKYO, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

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

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

129379
Metalor Technologies International
SA, (Metalor Technologies
International AG), (Metalor
Technologies International Ltd),
avenue du Vignoble 2, CH-2000
Neuchâtel, CH
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO

(740) Fullmektig:

129775
Morinaga & Co Ltd, Tokyo, JP
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4302 SANDNES, NO

(740) Fullmektig:

142557
Thomson Learning Inc, 200 First
Stamford Place, CT06902
STAMFORD, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO

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

183499
Sharp KK also trading as Sharp
Corp, 22-22, Nagasaki-cho, Abenoku, Osaka 545-8522, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

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

(740) Fullmektig:

181785
Abbott Laboratories, 100 Abbott
Park Road, IL60064-3500 ABBOTT
PARK, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

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

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

181908, 182099, 182941
Haier Group Corp, Qingdao, CN
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
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182398
Bosch Security Systems Inc,
Fairport, NY 14450, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

183374
Vink Kunststoffen BV, Didam, NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

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

182130
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274
DARMSTADT, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

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

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

181909, 181911
Teknos Group OY, Pl 107, 00371
HELSINKI, FI
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

183710
Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHIKEN, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

183797
The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza,
OH45202 CINCINNATI, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

183847
Morinaga & Co Ltd, Tokyo, JP
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4302 SANDNES, NO

endringer i fullmaktsforhold

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

(740) Fullmektig:

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

(740) Fullmektig:

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

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

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

(740) Fullmektig:

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

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

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

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

183953
KK Yakult Honsha, 1-19, Higashishinbashi 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 105-8660, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

184007
The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza,
OH45202 CINCINNATI, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

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

184072
Harlow Chemical Company Ltd,
Harlow, Essex, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

184990
Thrane-Gruppen AS, Postboks
234, 1377 Billingstad, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074
Majorstua, 0301 OSLO, NO

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

201871
Lockheed Martin Corp, 6801
Rockledge Drive, MD20817
BETHESDA, US
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO

212684
Nordic Beverage AS, Stranden 1 A,
0250 OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

214114
Cloetta Fazer Choklad AB, Pl 4,
00941 HELSINGFORS, FI
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

225937
Pure Food Ltd, Jebel Ali Free Zone
DUBAI, AE
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
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50093
Borax Europe Ltd, 1A Guildford
Business Park, GU28XG
GUILDFORD, SURREY, GB
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO

72247
Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3chome, Ohta-ku, 146-8501
TOKYO, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

99240
The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza,
OH45202 CINCINNATI, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

99283
SHARP KK, Osaka, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn

Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn
Avgjørelse truffet av Patentstyrets 2. avdeling, jf. foretaksnavnelovens § 3-6 og § 3-7
Annen avd. sak nr.
Avgjørelsesdato:
Overprøvingsbegjæring nr.
Arkivreferanse:

7641
2006.12.11
2005/046
2005/01085

Innklaget:

Pelle’s Service Byrå Eyüp
Deveci, Stavanger,
org. nr. 988 278 793
Pelle’s Service Partner AS,
Jørpeland, org. nr. 936 934 706
Foretaksnavnet "Pelle’s Service
Partner AS" og
varemerket "Pelle’s – Pelle’s
Service Partner AS", reg. nr.
227569
Kravet om administrativ
overprøving tas til følge.
Registreringen av PELLE’S
SERVICE BYRÅ Eyüp Deveci
oppheves. (jf.
foretaksnavnelovens § 3-6
niende ledd, jf. § 3-7)

Klager:
Klagegrunnlag:

Beslutning 1. avdeling:
Beslutning 2. avdeling:

Avgjørelsen er ikke blitt påanket
innen fristen nevnt i
foretaksnavnelovens § 3-8 fjerde
ledd, og den er således
rettskraftig.
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rettelse

Rettelse
I Varemerketidende nr. 07/07 ble Int. reg.nr.
0874225 (200601478) kunngjort uten fullmektig.
Fullmektig i saken er:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua,
0306 OSLO, NO
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